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PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN 
MELANGGAR HUKUM.

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA 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.

SAHAM–SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
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Dengan 23 pool yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya dan Medan
 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
Sejumlah 1.051.280.000 (satu miliar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal 
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar 48,9970% (empat puluh delapan koma sembilan sembilan tujuh nol persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari sejumlah 795.600.000 (tujuh ratus sembilan puluh 
lima juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama baru (“Saham Baru”) yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan sejumlah 255.680.000 
(dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”), 
dimana sejumlah 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu) saham atau sebesar 0,85% (nol koma delapan lima persen) dari Saham Yang 
Ditawarkan akan dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation (ESA). Saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat 
dengan Harga Penawaran sebesar Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini secara keseluruhan adalah 
sebesar Rp588.716.800.000 (lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 
sebesar Rp445.536.000.000 (empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah) untuk Saham Baru dan sebesar 
Rp143.180.800.000 (seratus empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk Saham Divestasi. Perseroan 
juga akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 42.920.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-
banyaknya 2,00% (dua koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang 
akan dialokasikan dalam rangka program Management And Employee Stock Option Plan (MESOP) sesuai Akta Pernyataan Keputusan 
Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi, pelaksanaan peralihan kepemilikan saham yang berasal dari Pemegang Saham Penjual 
kepada Masyarakat akan dilakukan pada tanggal distribusi saham, bersamaan dengan distribusi Saham Baru.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang 
telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (“UUPT”).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh  
(full commitment) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MANDIRI SEKURITAS
PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital, PT Ciptadana Securities, PT Danatama Makmur, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT HD Capital Tbk., 
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., PT Lautandhana Securindo, PT Me apital, 
PT Panca Global Securities, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Reliance Securities Tbk., PT Valbury Asia Securities, PT Yulie Sekurindo Tbk.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU EKSPANSI ARMADA TAKSI BERGANTUNG PADA PEMBERIAN 
DAN PEMBARUAN IZIN OLEH BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA 
DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN 
PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA 
JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT 
KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. 
DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN 
AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM 
TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN 
KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA 
DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2010”). AKAN TETAPI SESUAI 
DENGAN PASAL 4 PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2010, PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK 
BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI 
PASAR  MODAL INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2012



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini 
kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) di Jakarta 
dengan surat No. 089/ETU/DP/VIII/12 tertanggal 15 Agustus 2012 sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang 
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara 
No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat 
antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 8 Agustus 2012 apabila memenuhi persyaratan pencatatan 
efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka 
Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Efek tersebut wajib dikembalikan 
kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Dengan Surat Ketua 
Bapepam dan LK No. S-12327/BL/2012 tanggal 22 Oktober 2012, pernyataan pendaftaran yang 
diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi Efektif.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung 
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar 
profesi masing-masing. 

atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis 
dari Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar 

tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksananya. Selanjutnya 

Emisi Efek dan Bab XVII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN 
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS 
INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK 
MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK 
BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/
PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA 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

“Addendum Perjanjian  : Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-
Penjaminan Emisi Efek”  penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap 

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Afiliasi”	 :	 Berarti	pihak-pihak	yang	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	1	
ayat	1	UUPM	dan	peraturan	pelaksanaannya,	yaitu:

	 (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	 di	 mana	 terdapat	 1	
(satu)	atau	lebih	anggota	Direksi	atau	Komisaris	yang	sama;

	 (d)	hubungan	 antara	 perusahaan	 dengan	 satu	 pihak,	 baik	
langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 mengendalikan	 atau	
dikendalikan	oleh	perusahaan	tersebut;

	 (e)	hubungan	antara	2	(dua)	perusahaan	yang	dikendalikan,	baik	
langsung	 maupun	 tidak	 langsung,	 oleh	 pihak	 yang	 sama;	
atau

	 (f)	 hubungan	antara	perusahaan	dan	pemegang	saham	utama.

“Agen	Penjualan”		 :	 Berarti	pihak	yang	membantu	menjual	saham	dalam	Penawaran	
Umum	baik	yang	dilakukan	di	dalam	atau	di	luar	negeri.

“Anggota	Bursa”	 :	 Berarti	Anggota	 Bursa	 Efek	 sebagaimana	 didefinisikan	 dalam	
Pasal	1	ayat	2	UUPM.

”BAE”	 :	 Berarti	 Biro	Administrasi	 Efek,	 yaitu	 PT	Adimitra	Transferindo,	
yaitu	 pihak	 yang	 melaksanakan	 administrasi	 saham	 dalam	
Penawaran	Umum	 yang	 ditunjuk	 oleh	Perseroan	 berdasarkan	
Akta	Perjanjian	Pengelolaan	Administrasi	Saham	No.	33	tanggal	
14	Agustus	2012,	 yang	dibuat	di	 hadapan	Fathiah	Helmi,	SH,	
Notaris	 di	 Jakarta	 berikut	 perubahan-perubahannya	 dan/
atau	 penambahan-penambahannya	 dan/atau	 pembaharuan-
pembaharuannya	yang	dibuat	dikemudian	hari.

“Bank	BCA”	 :	 Berarti	PT	Bank	Central	Asia	Tbk.

“Bank	Kustodian”	 :	 Berarti	bank	umum	yang	memperoleh	persetujuan	dari	Bapepam	
dan	LK	untuk	memberikan	jasa	penitipan	atau	melakukan	jasa	
kustodian	sebagaimana	dimaksud	dalam	UUPM.

“Bapepam	dan	LK”	 :	 Berarti	 singkatan	 dari	 Badan	 Pengawas	 Pasar	 Modal	 dan	
Lembaga	 Keuangan	 atau	 para	 pengganti	 dan	 penerima	 hak	
dan	kewajibannya,	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	3	ayat	
1	UUPM	dan	Peraturan	Menteri	Keuangan	Republik	Indonesia	
No.184/PMK.01/2010	 tanggal	 11	 Oktober	 2010	 tentang	
Organisasi	 dan	 Tata	 Kerja	 Kementerian	 Keuangan	 (dahulu	
dikenal	sebagai	Badan	Pengawas	Pasar	Modal	atau	Bapepam).

“BEI” : Berarti	singkatan	dari	PT	Bursa	Efek	Indonesia.

“Bursa	Efek”	 :	 Berarti	 Bursa	 efek	 sebagaimana	 didefinisikan	 dalam	 Pasal	 1	
angka	4	UUPM,	dalam	hal	 ini	yang	diselenggarakan	oleh	BEI,	
berkedudukan	di	Jakarta,	atau	bursa	lain	yang	akan	ditentukan	
kemudian, di mana saham ini dicatatkan.
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“DPPS”	 :	 Berarti	 Daftar	 Pemesanan	 Pembelian	 Saham,	 daftar	 yang	
memuat	 nama-nama	 dari	 pemesan	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	
dan	 jumlah	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	 yang	 dipesan,	 yang	
disusun	 berdasarkan	 Formulir	 Pemesanan	 Pembelian	 Saham	
yang	dibuat	oleh	masing	masing	Penjamin	Emisi	Efek.

“Efek”	 :	 Berarti	 surat	 berharga	 yaitu	 surat	 pengakuan	 utang,	 surat	
berharga	 komersial,	 saham,	 obligasi,	 tanda	 bukti	 utang,	 Unit	
Penyertaan,	Kontrak	Investasi	Kolektif,	Kontrak	Berjangka	atas	
Efek, dan setiap derivatif Efek.

“Efektif”	 :	 Berarti	 terpenuhinya	 seluruh	 tata	 cara	 dan	 persyaratan	
Pernyataan	 Pendaftaran	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 Peraturan	
No.IX.A.2	 angka	 4	 Lampiran	 Keputusan	 Ketua	 Bapepam	 
No.	Kep	122/BL/2009	tanggal	29	Mei	2009,	yaitu:	

	 1.	 atas	dasar	 lewatnya	waktu,	yakni:	(i)	45	(empat	puluh	lima)	
hari	sejak	tanggal	Pernyataan	Pendaftaran	di	terima	Bapepam	
dan	LK	secara	lengkap,	yaitu	telah	mencakup	seluruh	kriteria	
yang	 ditetapkan	 dalam	 peraturan	 yang	 terkait	 dengan	
Penawaran	Umum;	atau	(ii)	45	(empat	puluh	lima)	hari	sejak	
tanggal	 perubahan	 terakhir	 atas	 Pernyataan	 Pendaftaran	
yang	 diajukan	Perseroan	 atau	 yang	 diminta	 Bapepam	 dan	
LK	dipenuhi;	atau

	 2.	 atas	dasar	pernyataan	efektif	dari	Bapepam	dan	LK	bahwa	
tidak	ada	lagi	perubahan	dan/atau	tambahan	informasi	lebih	
lanjut	yang	diperlukan.

“Entitas Anak” : Berarti	perusahaan-perusahaan	yang:
 (1) Saham-sahamnya	dimiliki	oleh	Perseroan	dalam	jumlah	50%	

atau	lebih	dari	seluruh	saham	yang	ditempatkan	dan	disetor	
penuh	dalam	perusahaan	yang	bersangkutan;	atau

 (2) Kebijaksanaannya	dan	pengelolaan	perusahaan	dikendalikan	
oleh	Perseroan;	atau

 (3) Laporan	 keuangannya	 dikonsolidasikan	 dengan	 laporan	
keuangan	 Perseroan	 sesuai	 dengan	 Prinsip	 Standar	
Akuntansi	Keuangan	yang	berlaku	di	Indonesia.

Yang	 per	 tanggal	 Prospektus	 ini	 diterbitkan terdiri dari EMP, 
ESBC, EKP, EKL, ELN, FMT, ISL, MEP, MKS, SEP, SIP, TSS, 
dan WMK. 

“Euromonitor”	 :	 Berarti	Euromonitor	International	Limited.

“Formulir	Konfirmasi	Penjatahan”		 :	 Berarti	formulir	yang	dikeluarkan	oleh	Manajer	Penjatahan	yang	
atau	”FKP”	 	 merupakan	konfirmasi	atas	hasil	penjatahan	atas	nama	pemesan	

sebagai	tanda	bukti	kepemilikan	atas	Saham	Yang	Ditawarkan	
yang	dijual	oleh	Perseroan	dan	Pemegang	Saham	Penjual	pada	
Pasar Perdana.

“Formulir	Pemesanan	Pembelian		 :	 Berarti	 asli	 formulir	 pemesanan	 pembelian	 Saham	 Yang
Saham”	atau	”FPPS”	 		 Ditawarkan	 atau	 fotokopi	 Formulir	 Pemesanan	 Pembelian	

Saham	yang	harus	dibuat	dalam	rangkap	5	(lima)	yang	masing-
masing	 harus	 diisi	 secara	 lengkap,	 dibubuhi	 tandatangan	 asli	
pemesan	serta	diajukan	oleh	pemesan	kepada	Penjamin	Emisi	
Efek	 pada	 saat	 memesan	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	 selama	
periode	Masa	Penawaran	Umum.

“Grup Express” : Berarti PT Express Transindo Utama Tbk, Entitas Anak dan 
Perusahaan Asosiasi.

“Grup	Rajawali”	 :	 Berarti	kelompok	usaha	dari	PT	Rajawali	Corpora	beserta	entitas	
anak. 
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“Harga	Penawaran”	 :	 Berarti	harga	setiap	Saham	Yang	Ditawarkan	dalam	Penawaran	
Umum,	 yang	 besarnya	 akan	 ditentukan	 berdasarkan	
kesepakatan	 antara	 Perseroan,	 Pemegang	 Saham	 Penjual	
dan	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	dan	yang	akan	dituangkan	
kemudian	dalam	Addendum	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek.

“Hari	Bursa”	 :	 Berarti	 hari	 di	 mana	 Bursa	 Efek	 atau	 badan	 hukum	 yang	
menggantikannya	 menyelenggarakan	 kegiatan	 bursa	 efek	
menurut	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	 dan	
ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat 
melakukan	kliring.

“Hari	Kalender”	 :	 Berarti	 tiap	hari	dalam	1	 (satu)	 tahun	sesuai	dengan	kalender	
Gregorius	tanpa	kecuali,	termasuk	hari	Sabtu,	Minggu	dan	hari	
libur	nasional	yang	ditetapkan	sewaktu-waktu	oleh	Pemerintah	
Republik	 Indonesia	 dan	 Hari	 Kerja	 biasa	 yang	 karena	 suatu	
keadaan	tertentu	ditetapkan	oleh	Pemerintah	Republik	Indonesia	
sebagai	bukan	Hari	Kerja	biasa.

“Hari	Kerja”	 :	 Berarti	hari	kerja	pada	umumnya	tidak	termasuk	hari	Sabtu	dan	
Minggu	 serta	 hari	 yang	 ditetapkan	 oleh	 Pemerintah	 Republik	
Indonesia	sebagai	hari	libur	nasional.

“Jadetabek”	 :	 Berarti	singkatan	dari	Jakarta,	Depok,	Tangerang,	Bekasi.

“Jaminan	Pengemudi”	 :	 Berarti	sejumlah	uang	yang	disetorkan	oleh	Pengemudi	Utama	
sebagai	 jaminan	 atas	 kerjasama	 yang	 dilakukan	 dengan	
Perseroan.

“Kendaraan	Sewa”	 :	 Berarti	kendaraan	yang	disewakan	Entitas	Anak	dan	Perusahaan	
Asosiasi	 kepada	 konsumen	 sebagai	 bagian	 dari	 pelayanan	
transportasi darat.

“Kendaraan	Taksi”	 :	 Berarti	kendaraan	yang	dikerjasamakan	Grup	Express	dengan	
Pengemudi	 Utama	 dan	 dioperasikan	 sebagai	 taksi	 reguler	
kepada konsumen.

“KSEI”	 :	 Berarti	 PT	 Kustodian	 Sentral	 Efek	 Indonesia,	 berkedudukan	
di	 Jakarta	 Selatan,	 yang	 bertugas	 mengadministrasikan	
penyimpanan	 efek	 berdasarkan	 Perjanjian	 Pendaftaran	 Efek	
pada	Penitipan	Kolektif.

“Manajer	Penjatahan”	 :	 Berarti	 PT	 Mandiri	 Sekuritas,	 yang	 bertanggung	 jawab	 atas	
penjatahan	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	 sesuai	 dengan	 syarat-
syarat	yang	ditetapkan	dalam	Peraturan	Bapepam	No.	IX.A.7.

“Masa	Penawaran	Umum”	 :	 Berarti	jangka	waktu	bagi	masyarakat	untuk	dapat	mengajukan	
pemesanan	pembelian	Saham	Yang	Ditawarkan	dan	FPPS	dapat	
diajukan	 kepada	 Penjamin	 Pelaksana	 Emisi	 Efek,	 Penjamin	
Emisi	 Efek	 dan/atau	Agen	Penjualan	 sebagaimana	 ditentukan	
dalam	 Prospektus	 dan	 FPPS,	 kecuali	 jika	 Masa	 Penawaran	
Umum	itu	ditutup	lebih	awal	sebagaimana	diatur	dalam	Perjanjian	
Penjaminan	 Emisi	 Efek	 dengan	 ketentuan	 Masa	 Penawaran	
Umum	tidak	kurang	dari	1	(satu)	Hari	Kerja	dan	tidak	lebih	dari	
5	(lima)	Hari	Kerja.	Dalam	hal	terjadi	penghentian	perdagangan	
efek	 di	 Bursa	 Efek	 selama	 paling	 kurang	 1	 (satu)	 Hari	 Bursa	
dalam	 Masa	 Penawaran,	 maka	 Perseroan	 dapat	 melakukan	
perpanjangan	 Masa	 Penawaran	 Umum	 untuk	 periode	 yang	
sama	dengan	masa	penghentian	perdagangan	efek	dimaksud.
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“Masyarakat”	 :	 Berarti	 perorangan	 warga	 negara	 Indonesia	 dan/atau	 badan-
badan	dan/atau	badan	hukum	Indonesia	maupun	warganegara	
asing	 dan/atau	 badan-badan	 asing	 dan/atau	 badan	 hukum	
asing,	baik	 yang	bertempat	 tinggal	atau	berkedudukan	hukum	
di	 Indonesia	 maupun	 bertempat	 tinggal	 atau	 berkedudukan	
hukum	 di	 luar	 negeri,	 dengan	 memperhatikan	 peraturan	
perundang-undangan	 yang	 berlaku	 di	Republik	 Indonesia	 dan	
ketentuan	 hukum	 di	 yurisdiksi	 di	 mana	 dilakukan	 penawaran	
(jika	diperlukan).

“Mega	Pool”	 :	 Berarti	 pool	 milik	 Grup	 Express	 yang	 didirikan	 di	 atas	 lahan	
seluas	40.410	m2,	terletak	di	wilayah	Tangerang.

“Menkumham”	 :	 Berarti	 Menteri	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	
Indonesia,	 dahulu	 bernama	 Menteri	 Kehakiman	 Republik	
Indonesia	 yang	 berubah	 nama	 menjadi	 Menteri	 Hukum	 dan	
Perundang-Undangan	Republik	Indonesia,	dan	terakhir	berubah	
menjadi	 Menteri	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	
Indonesia.

“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	peraturan	perundang-undangan	di	bidang	pasar	
modal	dan	Peraturan	KSEI.

“Pemegang	Saham	Penjual”	 :	 Berarti	PT	Rajawali	Corpora	yang	merupakan	pemegang	saham	
Perseroan	yang	akan	menjual	Saham	Divestasi.

“Pemerintah”	 :	 Berarti	Pemerintah	Republik	Indonesia.

“Pemesan	Khusus”	 :	 Berarti	 karyawan	 yang	 berhak	 untuk	 melakukan	 pemesanan	
berdasarkan	Program	ESA.

“Penawaran	Awal”	 :	 Berarti	 ajakan	 baik	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 dengan	
menggunakan	Prospektus	Awal,	segera	setelah	diumumkannya	
Prospektus	 Ringkas	 di	 surat	 kabar,	 yang	 bertujuan	 untuk	
mengetahui	 minat	 Masyarakat	 atas	 Saham	 Yang	 Ditawarkan,	
berupa	 indikasi	 jumlah	 saham	 yang	 ingin	 dibeli	 dan/atau	
perkiraan	 Harga	 Penawaran,	 tapi	 tidak	 bersifat	 mengikat	 dan	
bukan	merupakan	suatu	pemesanan	sesuai	dengan	Peraturan	
Bapepam	 No.	 IX.A.8	 dan	 dengan	 memperhatikan	 Peraturan	
Bapepam No. IX.A.2.

“Penawaran	Umum”	 :	 Berarti	 penawaran	 umum	 perdana	 saham	 Perseroan	 kepada	
Masyarakat	 berdasarkan	 tata	 cara	 yang	 diatur	 dalam	 UUPM,	
peraturan	 pelaksanaannya	 dan	 ketentuan-ketentuan	 lain	 yang	
berhubungan,	 serta	 menurut	 ketentuan-ketentuan	 lain	 yang	
dimuat	dalam	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek.

“Pendapatan	Argo”	 :	 Berarti	 pendapatan	 yang	 didapat	 dari	 konsumen	 penumpang	
sebagai	pembayaran	atas	jasa	transportasi	taksi.

“Pengemudi	Cadangan”	 :	 Berarti	pengemudi	pengganti	dari	Pengemudi	Utama.

“Pengemudi	Utama”	 :	 Berarti	 pengemudi	 yang	 memiliki	 kontrak	 kerjasama	 dalam	
skema	kemitraan	dengan	salah	satu	entitas	Grup	Express	untuk	
mengoperasikan	taksi	reguler.	

“Pengemudi	VATB”	 :	 Berarti	 karyawan	 Grup	 Express	 yang	 bertugas	 menjadi	
pengemudi	kendaraan	VATB.
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“Penitipan	Kolektif”	 :	 Berarti	penitipan	atas	efek	yang	dimiliki	bersama	oleh	lebih	dari	
satu	pihak	yang	kepentingannya	diwakili	oleh	KSEI.

“Penjamin	Emisi	Efek”	 :	 Berarti	perseroan	terbatas	yang	mengadakan	perjanjian	dengan	
Perseroan	 dan	 Pemegang	 Saham	 Penjual	 untuk	 melakukan	
Penawaran	 Umum	 atas	 nama	 Perseroan	 yang	 dalam	 hal	 ini	
adalah	PT	Mandiri	Sekuritas	bersama-sama	dengan	Penjamin	
Emisi	 Efek	 lainnya	 sebagaimana	 tercantum	 dalam	Addendum	
Perjanjian	 Penjaminan	 Emisi	 Efek,	 yang	 menjamin	 penjualan	
Saham	 Yang	 Ditawarkan	 berdasarkan	 kesanggupan	 penuh	 
(full commitment)	dan	melakukan	pembayaran	hasil	Penawaran	
Umum	 di	 Pasar	 Perdana	 kepada	 Perseroan	 dan	 Pemegang	
Saham	Penjual	melalui	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	sesuai	
dengan	Bagian	Penjaminan	dengan	memperhatikan	syarat	dan	
ketentuan-ketentuan	dalam	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek.

“Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek”	 :	 Berarti	 pihak	 yang	 melaksanakan	 pengelolaan	 dan	
penyelenggaraan	Penawaran	Umum	yang	dalam	hal	ini	adalah	
PT	 Mandiri	 Sekuritas,	 yang	 juga	 merupakan	 Penjamin	 Emisi	
Efek.

“Peraturan Bapepam No. VIII.G.12” : Berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan 
Ketua	 Bapepam	 No.	 Kep-17/PM/2004,	 tanggal	 13	 April	 2004	
tentang	Pedoman	Pemeriksaan	Oleh	Akuntan	Atas	Pemesanan	
dan	Penjatahan	Efek	Atau	Pembagian	Saham	Bonus.

“Peraturan Bapepam No. IX.A.2” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009, 
tanggal	 29	 Mei	 2009	 tentang	 Tata	 Cara	 Pendaftaran	 Dalam	
Rangka	Penawaran	Umum.

“Peraturan Bapepam No. IX.A.6” : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.6, Lampiran Keputusan 
Ketua	 Bapepam	 No.	 Kep-06/PM/2001,	 tanggal	 8	 Maret	 2001	
tentang	 Pembatasan	 Atas	 Saham	 Yang	 Diterbitkan	 Sebelum	
Penawaran	Umum.

“Peraturan Bapepam No. IX.A.7” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran 
Keputusan	 Ketua	 Bapepam	 No.	 Kep-691/BL/2011	 tanggal	 
30	 Desember	 2011	 tentang	 Tanggung	 Jawab	 Manajer	
Penjatahan	 Dalam	 Rangka	 Pemesanan	 dan	 Penjatahan	 Efek	
dalam	Penawaran	Umum.

“Peraturan Bapepam No. IX.A.8” : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.8, Lampiran Keputusan 
Ketua	Bapepam	No.	Kep-41/PM/2000	tanggal	27	Oktober	2000	
tentang	Prospektus	Awal	dan	Info	Memo.

“Peraturan Bapepam No. IX.A.12” : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.12, Lampiran Keputusan 
Ketua	Bapepam	No.	Kep-05/PM/2004	tanggal	9	Februari	2004	
tentang	Penawaran	Umum	oleh	Pemegang	Saham.	

“Peraturan Bapepam No. IX.C.1” : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.1, Lampiran Keputusan 
Ketua	 Bapepam	 No.	 Kep-42/PM/2000,tanggal	 27	 Oktober	
2000	 tentang	 Pedoman	Mengenai	 Bentuk	 dan	 Isi	 Pernyataan	
Pendaftaran	dalam	Rangka	Penawaran	Umum.

“Peraturan Bapepam No. IX.C.2” : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.2, Lampiran Keputusan 
Ketua	Bapepam	No.	Kep-51/PM/1996,	tanggal	17	Januari	1996	
tentang	 Pedoman	 Mengenai	 Bentuk	 dan	 Isi	 Prospektus	 dan	
Prospektus	Ringkas	dalam	Rangka	Penawaran	Umum.
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“Peraturan Bapepam No. IX.C.3” : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.3, Lampiran Keputusan 
Ketua	Bapepam	No.	Kep-43/PM/2000,	tanggal	27	Oktober	2000	
tentang	Pedoman	Mengenai	Bentuk	dan	Isi	Prospektus	Ringkas	
dalam	Rangka	Penawaran	Umum.

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

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

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

“Peraturan Bapepam No. IX.H.1” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-264/BL/2011, 
tanggal	 31	 Mei	 2011	 tentang	 Pengambilalihan	 Perusahaan	
Terbuka.

“Peraturan Bapepam No. IX.J.1” : Berarti 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.

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

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek :	 Berarti	perjanjian	antara	Perseroan,	Pemegang	Saham	Penjual
(PPEE)” 		 dan	 Penjamin	 Pelaksana	 Emisi	 Efek	 sesuai	 dengan	 Akta	

Perjanjian	Penjaminan	Emisi	 Efek	No.	 32	 tanggal	 14	Agustus	
2012	 sebagimana	 telah	 diubah	 berdasarkan	 Akta	 Perubahan	
I	 dan	 Pernyataan	 Kembali	 Perjanjian	 Penjaminan	 Emisi	 Efek	
Penawaran	Umum	PT	Express	Transindo	Utama	Tbk	No.	 33,	
tanggal	24	September	2012	dan	berdasarkan	Akta	Perubahan	
II	 dan	 Pernyataan	 Kembali	 Perjanjian	 Penjaminan	 Emisi	 Efek	
Penawaran	Umum	PT	Express	Transindo	Utama	Tbk	No.	 38,	
tanggal	 15	Oktober	 2012	 yang	 seluruhnya	 dibuat	 di	 hadapan	
Fathiah	Helmi,	Notaris	di	Jakarta.

“Pernyataan	Efektif”	 :	 Berarti	pernyataan	Bapepam	dan	LK	yang	menyatakan	bahwa	
Pernyataan	 Pendaftaran	 menjadi	 efektif	 sehingga	 Perseroan	
dan	 Pemegang	 Saham	 Penjual	 melalui	 Penjamin	 Emisi	 Efek	
berhak	 menawarkan	 dan	 menjual	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	
sesuai	dengan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.

“Pernyataan	Pendaftaran”	 :	 Berarti	 dokumen	 yang	 wajib	 diajukan	 oleh	 Perseroan	 kepada	
Bapepam	dan	LK	bersama-sama	dengan	Penjamin	Pelaksana	
Emisi	 Efek	 sebelum	 Perseroan	 melakukan	 penawaran	 dan	
penjualan	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	 sebagaimana	 dimaksud	
dalam	pasal	 1	 angka	 19	Undang-Undang	Pasar	Modal	 juncto	
Peraturan	 Bapepam	 No.	 IX.C.1	 dan	 dengan	 memperhatikan	
ketentuan	dalam	Peraturan	Bapepam	No.	IX.A.2.
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“Perseroan” : Berarti PT Express Transindo Utama Tbk, berkedudukan di 
Jakarta,	 suatu	 perseroan	 terbatas	 yang	 didirikan	 menurut	
dan	 berdasarkan	 hukum	 dan	 peraturan	 perundang-undangan	
Negara	Republik	Indonesia.

“Perusahaan	Afiliasi”		 :	 Berarti	perusahaan	yang	mempunyai	hubungan	Afiliasi	dengan	
Perseroan	sebagaimana	dimaksud	dalam	UUPM	dan	peraturan	
pelaksanaannya.

“Perusahaan	Asosiasi”	 :	 Berarti	 suatu	 perusahaan	 di	 mana	 salah	 satu	 Entitas	 Anak	
memiliki	secara	langsung	saham-saham	yang	ditempatkan	dan	
disetor	 dalam	 perusahaan	 tersebut	 yang	 jumlah	 kepemilikan	
sahamnya	antara	20%	hingga	50%,	sehingga	penyertaan	saham	
tersebut	 dicatat	 dengan	menggunakan	metode	ekuitas	 (equity 
method)	 yang	 laporan	 keuangannya	 tidak	 dikonsolidasikan	
dengan	laporan	keuangan	Perseroan.

“Perusahaan	Target”	 :	 Berarti	perusahaan	yang	akan	diakuisisi	oleh	Perseroan	sebagai	
bagian	dari	rencana	penggunaan	dana	hasil	Penawaran	Umum	
Perseroan,	yaitu	PT	Ekspres	Mulia	Kencana.

“Perjanjian	Pokok”	 :	 Berarti	Perjanjian	yang	ditandatangani	pada	tanggal	15	Juli	2010	
antara	MKS	dengan	(i)	Herwan	Gozali,	(ii)	Daniel	Podiman	dan	 
(iii)	 PT	 Mahkota	 Imperia	 sehubungan	 dengan	 divestasi	
kepemilikan	 saham	 dalam	 EKJJ,	 ERU,	 dan	 NT	 kepada	 
PT Mahkota Imperia.

“Pihak	Berelasi”	 :	 Berarti	orang	atau	entitas	yang	terkait	dengan	Perusahaan	dan	
Entitas	Anak	(entitas	pelapor):	

	 a)	 Orang	 atau	 anggota	 keluarga	 terdekat	 yang	 mempunyai	
relasi	dengan	entitas	pelapor	jika	orang	tersebut:	

	 1)	memiliki	pengendalian	atau	pengendalian	bersama	entitas	
pelapor;	

	 2)	memiliki	pengaruh	signifikan	entitas	pelapor;	atau	
	 3)	personil	 manajemen	 kunci	 entitas	 pelapor	 atau	 entitas	

induk	dari	entitas	pelapor.	
	 b)	 Suatu	entitas	berelasi	dengan	entitas	pelapor	jika	memenuhi	

salah	satu	hal	berikut:	
	 1)	Entitas	dan	entitas	pelapor	adalah	anggota	dari	kelompok	

usaha	yang	sama	(artinya	entitas	induk,	entitas	anak	dan	
entitas	anak	berikutnya	terkait	dengan	entitas	lain).	

	 2)	Satu	entitas	adalah	entitas	asosiasi	atau	ventura	bersama	
dari	entitas	lain	(atau	entitas	asosiasi	atau	ventura	bersama	
yang	 merupakan	 anggota	 suatu	 kelompok	 usaha,	 yang	
mana	entitas	lain	tersebut	adalah	anggotanya).	

	 3)	Kedua	entitas	tersebut	adalah	ventura	bersama	dari	pihak	
ketiga	yang	sama.	

	 4)	Satu	 entitas	 adalah	 ventura	 bersama	 dari	 entitas	 ketiga	
dan	entitas	yang	 lain	adalah	entitas	asosiasi	dari	entitas	
ketiga.	

	 5)	Entitas	 tersebut	 adalah	 suatu	 program	 imbalan	 pasca	
kerja	untuk	 imbalan	kerja	dari	salah	satu	entitas	pelapor	
atau	 entitas	 yang	 terkait	 dengan	 entitas	 pelapor.	 Jika	
entitas	 pelapor	 adalah	 entitas	 yang	 menyelenggarakan	
program	 tersebut,	 maka	 entitas	 sponsor	 juga	 berelasi	
dengan	entitas	pelapor.	

	 6)	Entitas	yang	dikendalikan	atau	dikendalikan	bersama	oleh	
orang	yang	diidentifikasi	dalam	huruf	(a).	

	 7)	Orang	 yang	 diidentifikasi	 dalam	 huruf	 (a)	 (1)	 memiliki	
pengaruh	signifikan	atas	entitas	atau	personil	manajemen	
kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

sesuai	dengan	Pernyataan	Standar	Akuntasi	Keuangan	(PSAK)	
No. 7 Tahun 2010.
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“Program	ESA”	 :	 Berarti	 program	kepemilikan	 saham	Perseroan	oleh	 karyawan	
Perseroan.

“Program	MESOP”	 :	 Berarti	 program	 pemberian	 opsi	 pembelian	 saham	 kepada	
manajemen	dan	karyawan	Perseroan	(Management & Employee 
Stock Option Plan/MESOP).

“Prospektus”	 :	 Berarti	dokumen	tertulis	final	yang	dipersiapkan	oleh	Perseroan	
bersama-sama	dengan	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek,	 yang	
memuat	 seluruh	 informasi	 maupun	 fakta-fakta	 penting	 dan	
relevan	 mengenai	 Perseroan	 dan	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	
dalam	bentuk	dan	substansi	sesuai	dengan	Peraturan	Bapepam	
No. IX.C.2.

“Prospektus	Awal”	 :	 Berarti	 dokumen	 tertulis	 yang	 dipersiapkan	 oleh	 Perseroan	
dan	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	dalam	rangka	Penawaran	
Umum	dan	memuat	seluruh	 informasi	dalam	Prospektus	yang	
disampaikan	 kepada	 Bapepam	 dan	 LK	 sebagai	 bagian	 dari	
Pernyataan	 Pendaftaran,	 kecuali	 informasi	 mengenai	 jumlah,	
harga	 penawaran	Saham,	 penjaminan	 emisi	 efek	 atau	 hal-hal	
lain	 yang	 berhubungan	 dengan	 persyaratan	 penawaran	 yang	
belum	dapat	ditentukan.

“Prospektus	Ringkas”	 :	 Berarti	 pernyataan	 atau	 informasi	 tertulis	 yang	 merupakan	
ringkasan	dari	Prospektus	Awal	 yang	akan	diumumkan	dalam	
sekurang-kurangnya	 1	 (satu)	 surat	 kabar	 harian	 berbahasa	
Indonesia	 yang	 berperedaran	 nasional	 yang	 disusun	 oleh	
Perseroan	 bersama-sama	 dengan	 Penjamin	 Pelaksana	
Emisi	 Efek	 sesuai	 dengan	 Peraturan	 Bapepam	 No.	 IX.C.3	
dalam	 waktu	 selambat-lambatnya	 2	 (dua)	 Hari	 Kerja	 setelah	
diterimanya	 pernyataan	 Bapepam	 dan	 LK	 bahwa	 Perseroan	
wajib	mengumumkan	Prospektus	Ringkas	sebagaimana	diatur	
dalam	Peraturan	Bapepam	No.	IX.A.2.

“Rekening	Efek”	 :	 Berarti	 rekening	 yang	memuat	 catatan	 posisi	 saham	dan/atau	
dana	milik	 pemegang	 saham	 yang	 diadministrasikan	 di	 KSEI,	
atau	Pemegang	Rekening	 berdasarkan	 perjanjian	 pembukaan	
rekening	 efek	 yang	 ditandatangani	 pemegang	 saham	 dan	
perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

“RUPS”	 :	 Berarti	Rapat	Umum	Pemegang	Saham,	yaitu	rapat	umum	para	
pemegang	 saham	 Perseroan	 yang	 diselenggarakan	 sesuai	
dengan	 ketentuan-ketentuan	 anggaran	 dasar	 Perseroan	 dan	
UUPT	dan	UUPM	serta	peraturan-peraturan	pelaksananya.

“Saham Baru” :	 Berarti	 saham	 biasa	 atas	 nama	 dengan	 nilai	 nominal	 Rp100	
(seratus	Rupiah)	setiap	saham	yang	akan	dikeluarkan	dari	dalam	
simpanan	 (portepel)	 Perseroan,	 yaitu	 sejumlah	 795.600.000	
(tujuh	ratus	sembilan	puluh	lima	juta	enam	ratus	ribu)	saham.	

“Saham	Divestasi”	 :	 Berarti	 saham-saham	atas	 nama	 dengan	 nilai	 nominal	Rp100	
(seratus	Rupiah)	setiap	saham	milik	Pemegang	Saham	Penjual	
yang	 akan	 dijual,	 yaitu	 sejumlah	 255.680.000	 (dua	 ratus	 lima	
puluh	lima	juta	enam	ratus	delapan	puluh	ribu)	saham.

“Saham	Yang	Ditawarkan”  :	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	 dan	 dijual	 kepada	 Masyarakat	 oleh	
Penjamin	 Emisi	 Efek	 melalui	 Penawaran	 Umum	 yang	 terdiri	
dari	Saham	Baru	dan	Saham	Divestasi	yang	selanjutnya	akan	
dicatatkan	pada	Bursa	Efek	pada	Tanggal	Pencatatan.
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“Setoran	Harian”	 :	 Berarti	setoran	yang	dibayarkan	setiap	harinya	oleh	Pengemudi	
Utama	 kepada	Grup	 Express	 dengan	 jumlah	 sebesar	 kontrak	
kerjasama	yang	disepakati.	

“Tanggal	Distribusi”		 :	 Berarti	 tanggal	 yang	 sama	 dengan	 Tanggal	 Pembayaran,	
yaitu	 selambat-lambatnya	 2	 (dua)	 Hari	 Kerja	 setelah	 Tanggal	
Penjatahan,	 pada	 tanggal	 mana	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	
didistribusikan	secara	elektronik	oleh	KSEI	kepada	Pemegang	
Rekening.	

“Tanggal	Pembayaran”		 :	 Berarti	 tanggal	 pembayaran	 hasil	 penjualan	 Saham	 Yang	
Ditawarkan	yang	harus	disetor	oleh	Penjamin	Emisi	Efek	kepada	
Perseroan	 dan	 Pemegang	 Saham	 Penjual	 melalui	 Penjamin	
Pelaksana	 Emisi	 Efek,	 yaitu	 pada	 Tanggal	 Distribusi	 Saham,	
sebagaimana	tercantum	dalam	Prospektus.	

“Tanggal	Pencatatan”		 :	 Berarti	 tanggal	 pencatatan	 saham	 untuk	 diperdagangkan	 di	
Bursa	Efek	dalam	waktu	selambat-lambatnya	1	(satu)	Hari	Kerja	
setelah	Tanggal	Distribusi	Saham	yang	akan	ditentukan	dalam	
Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 

“Tanggal	Pengembalian/Refund”		 :	 Berarti	 tanggal	 pengembalian	 uang	 pemesanan	 pembelian	
Saham	Yang	 Ditawarkan	 oleh	 Penjamin	 Pelaksana	 Emisi	 Efek	
melalui	 Penjamin	 Emisi	 Efek	 kepada	 para	 pemesan	 dan	 oleh	
Perseroan	 kepada	 para	 Pemesan	 Khusus,	 yang	 sebagian	
atau	 seluruh	 pesanannya	 tidak	 dapat	 dipenuhi	 karena	 adanya	
penjatahan	 atau	 dalam	 hal	 Penawaran	 Umum	 dibatalkan	 atau	
ditunda,	bagaimanapun	Tanggal	Pengembalian	tidak	boleh	lebih	
lambat	dari	2	(dua)	Hari	Kerja	setelah	Tanggal	Penjatahan	atau	
2	 (dua)	 Hari	 Kerja	 setelah	 tanggal	 diumumkannya	 pembatalan	
atau	penundaan	Penawaran	Umum	yaitu	pada	tanggal	yang	akan	
ditentukan	dalam	Addendum	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek.	

“Tanggal	Penjatahan”		 :	 Berarti	 tanggal	 terakhir	dari	masa	penjatahan	yang	ditetapkan	
oleh	Manajer	Penjatahan,	yaitu	selambat-lambatnya	pada	Hari	
Kerja	kedua	setelah	tanggal	penutupan	Masa	Penawaran	Umum,	
pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan 
Saham	Yang	Ditawarkan	bagi	setiap	pemesan.	

“Undang-Undang	Pasar	Modal”		 :	 Berarti	Undang-Undang	No.	8	tahun	1995	tanggal	10	November
atau	“UUPM”		 		 1995	 tentang	 Pasar	 Modal,	 Lembaran	 Negara	 Republik	

Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta 
peraturan-peraturan	pelaksananya.	

“UUPT”		 :	 Berarti	Undang-Undang	No.	40	tahun	2007	tanggal	16	Agustus	
2007	 tentang	Perseroan	Terbatas,	Lembaran	Negara	Republik	
Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

 
“VATB”	 :	 Berarti	 salah	 satu	 lini	 usaha	 Grup	 Express	 yang	 bergerak	 di	

bidang	 value added transportation business	 dalam	 bentuk	
penyewaan	kendaraan	kepada	konsumen.
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Entitas Anak

“EKL” : Berarti	PT	Express	Kencana	Lestari,	 yang	mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan di Depok.

”EKP” : Berarti	 PT	Express	Kartika	Perdana,	 yang	mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan	di	Surabaya.

“ELN” : Berarti	 PT	Express	 Limo	Nusantara,	 yang	mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan di Medan.

“EMP” : Berarti	 PT	 Ekspres	 Mulia	 Perdana,	 yang	 mengoperasikan	 VATB	 dan	 jasa	
perawatan	kendaraan	dan	berkedudukan	di	Jakarta	Barat.

“ESBC” : Berarti	PT	Ekspres	Sarana	Batu	Ceper,	yang	mengoperasikan	taksi	reguler	dan	
berkedudukan di Bekasi.

“FMT” : Berarti	 PT	 Fajar	 Mutiara	 Timur,	 yang	 mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan	di	Tangerang	Selatan.

“ISL” : Berarti	 PT	 Indo	 Semesta	 Luhur,	 yang	 mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan	di	Surabaya.

“MEP” : Berarti	PT	Mutiara	Express	Perdana,	yang	mengoperasikan	 taksi	 reguler	dan	
berkedudukan di Bekasi.

“MKS” : Berarti	PT	Mutiara	Kencana	Sejahtera,	yang	berkedudukan	di	Jakarta	Barat.

“SEP” : Berarti	 PT	 Satria	 Express	 Perdana,	 yang	 mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan	di	Semarang.

 “SIP” : Berarti	 PT	 Semesta	 Indoprima,	 yang	 mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan	di	Jakarta	Selatan.

“TSS” : Berarti	 PT	 Tulus	 Sinar	 Selatan,	 yang	 mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan	di	Jakarta	Selatan.

“WMK” : Berarti	 PT	 Wahyu	 Mustika	 Kinasih,	 yang	 mengoperasikan	 taksi	 reguler	 dan	
berkedudukan	di	Tangerang.

Perusahaan Asosiasi

“EKJJ” : Berarti	 PT	 Express	 Kencanakelola	 Jayajasa,	 yang	 mengoperasikan	 taksi	
premium	dan	bus	pariwisata	dan	berkedudukan	di	Jakarta	Barat.

“ERU” : Berarti	PT	Express	Rinjani	Utama,	yang	mengoperasikan	VATB	dan	taksi	reguler	
dan berkedudukan di Lombok.

“NT” : Berarti	PT	Nirbaya	Transarana,	yang	mengoperasikan	VATB	dan	berkedudukan	
di	Bali.
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-
sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan 
atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat 
berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan 
yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang 
dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 
di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN 

Perseroan	(dahulu	bernama	PT	Kasih	Bhakti	Utama)	adalah	suatu	perseroan	terbatas	yang	didirikan	dan	
menjalankan	kegiatan	usahanya	menurut	dan	berdasarkan	peraturan	perundang-undangan	Republik	
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas	No.	9,	tanggal	11	Juni	1981,	dibuat	di	hadapan	Max	Lahoendoeitan,	SH,	notaris	pengganti	dari	
Nico	Rudolf	Makahanap,	SH,	Notaris	di	Jakarta,	sebagaimana	diubah	berdasarkan	Akta	Perubahan	
dan	Perbaikan	No.	8,	tanggal	3	Februari	1986,	yang	dibuat	di	hadapan	Nico	Rudolf	Makahanap,	SH,	
Notaris	di	Jakarta,	yang	telah	memperoleh	pengesahan	dari	Menkumham	berdasarkan	Surat	Keputusan	 
No.C2-3139.HT.01-01.Th.86,	tanggal	26	April	1986	dan	telah	didaftarkan	di	Kantor	Pengadilan	Negeri	
Jakarta	Pusat	di	bawah	No.	164/1991,	tanggal	25	Januari	1991,	serta	telah	diumumkan	dalam	Tambahan	
No.1639,	Berita	Negara	Republik	Indonesia	(“BNRI”)	No.	47,	tanggal	11	Juni	1991.

Tabel	berikut	menyajikan	kepemilikan	Perseroan	pada	Entitas	Anak	dan	Perusahaan	Asosiasi:

Entitas Anak 
/ Perusahaan 

Asosiasi

Kepemilikan 
Perseroan 

(%)
Kegiatan Usaha Domisili Tahun 

Pendirian
Tahun 

Penyertaan 
Perseroan

Status 

ENTITAS ANAK

SIP 99,9996 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Jakarta 
Selatan 1994 2003 Beroperasi

ESBC 99,9967 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Bekasi 2010 2011 Beroperasi

ISL 99,9960 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Surabaya 2001 2010 Beroperasi

WMK 99,9600 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Tangerang 2001 2002 Beroperasi

EKP 99,9000 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Surabaya 2004 2004 Beroperasi

TSS 99,9000 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Jakarta 
Selatan 1994 2003 Beroperasi

FMT 99,8000 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Tangerang	
Selatan 2008 2009 Beroperasi

MKS 99,8000 Bergerak	dalam	bidang	jasa	dan	perdagangan Jakarta 
Barat 2010 2010 Tidak 

beroperasi

EMP 99,6004 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Jakarta 
Barat 1996 1996 Beroperasi

EKL 99,6000 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Depok 2010 2010 Beroperasi

ELN 99,6000 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Medan 2005 2005 Beroperasi

MEP 99,6000 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Bekasi 2005 2005 Beroperasi

SEP 99,0000 Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Semarang 2005 2005 Beroperasi

PERUSAHAAN ASOSIASI

EKJJ 19,9600(1) Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Jakarta 
Barat 2005 2005 Beroperasi

ERU 19,9600(1) Bergerak	dalam	bidang	pengangkutan	darat Lombok 1994 1994 Beroperasi

NT 19,9600(1) Bergerak	dalam	bidang	angkutan	wisata Bali 2001 2001 Beroperasi
(1) Kepemilikan	Perseroan	melalui	MKS	sebesar	20,00%.
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2. PENAWARAN UMUM 

Jumlah	Saham	Yang	Ditawarkan : Sejumlah	 1.051.280.000	 (satu	miliar	 lima	 puluh	 satu	 juta	 dua	
ratus	delapan	puluh	ribu)	saham	biasa	atas	nama

Nilai	Nominal : Rp100 (seratus Rupiah)
Harga	Penawaran : Rp560	(lima	ratus	enam	puluh Rupiah)
Nilai	Emisi : Rp588.716.800.000	 (lima	 ratus	 delapan	 puluh	 delapan	 miliar	

tujuh	ratus	enam	belas	juta	delapan	ratus ribu Rupiah)
Masa	Penawaran	Umum : 24, 25 dan 29 Oktober 2012
Tanggal	Pencatatan	di	BEI : 2 Nopember 2012

Saham-saham	yang	ditawarkan	dalam	rangka	Penawaran	Umum	ini	adalah	Saham	Baru	dan	Saham	
Divestasi,	dan	akan	memberikan	kepada	pemegangnya	hak	yang	sama	dan	sederajat	dalam	segala	
hal	dengan	saham	 lainnya	dari	Perseroan	yang	 telah	ditempatkan	dan	disetor	penuh,	 termasuk	hak	
atas	pembagian	dividen	dan	hak	suara	dalam	RUPS.	Sesuai	dengan	Pasal	52	ayat	(1)	UUPT,	hak-hak	
pemegang	saham	Perseroan	antara	lain	sebagai	berikut:

a.	 Menghadiri	dan	mengeluarkan	suara	dalam	RUPS;
b.	 Menerima	pembayaran	dividen	dan	sisa	kekayaan	hasil	likuidasi;	dan
c.	 Menjalankan	hak	lainnya	berdasarkan	UUPT.

Dengan	terjualnya	seluruh	Saham	Yang	Ditawarkan	pada	Penawaran	Umum	ini	kepada	Masyarakat,	
maka	struktur	permodalan	dan	pemegang	saham	Perseroan	sesudah	Penawaran	Umum	ini,	secara	
proforma	menjadi	sebagai	berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

dengan	nilai	nominal	Rp100	(seratus	Rupiah)	setiap	saham

Keterangan
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

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

(Rp) (%)

Modal Dasar 5.400.000.000 540.000.000.000 5.400.000.000 540.000.000.000
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh: 
1.	 PT	Rajawali	Corpora 1.349.990.000 134.999.000.000 99,9993 1.094.310.000 109.431.000.000 51,0025
2.	 PT	Karya	Loka	Persada 10.000 1.000.000 0,0007 10.000 1.000.000 0,0005
3. ESA - - - 8.900.000 890.000.000 0,4148
4.	 Masyarakat - - - 1.042.380.000 104.238.000.000 48,5822

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh 1.350.000.000 135.000.000.000 100,0000 2.145.600.000 214.560.000.000 100,0000

Saham Dalam Portepel 4.050.000.000 405.000.000.000 3.254.400.000 325.440.000.000

Bersamaan	dengan	pencatatan	saham	yang	berasal	dari	Penawaran	Umum	ini	sejumlah	1.051.280.000	
(satu	miliar	 lima	puluh	satu	juta	dua	ratus	delapan	puluh	ribu)	saham	biasa	atas	nama	atau	sebesar	
48,9970%	(empat	puluh	delapan	koma	sembilan	sembilan	 tujuh	nol	persen)	dari	modal	ditempatkan	
dan	 disetor	 penuh	 setelah	 Penawaran	Umum	 ini,	maka	 Perseroan	 juga	 akan	mencatatkan	 seluruh	
saham	biasa	atas	nama	pemegang	saham	setelah	Penawaran	Umum	sejumlah	1.094.320.000	(satu	
miliar	sembilan	puluh	empat	juta	tiga	ratus	dua	puluh	ribu).	Dengan	demikian,	jumlah	saham	yang	akan	
dicatatkan	oleh	Perseroan	di	BEI	adalah	sejumlah	2.145.600.000	(dua	miliar	seratus	empat	puluh	lima	
juta	enam	ratus	ribu)	saham,	atau	sebesar	100%	dari	modal	ditempatkan	atau	disetor	penuh	setelah	
Penawaran	Umum	ini.	

Dalam	rangka	Program	ESA,	Perseroan	berencana	untuk	mengalokasikan	Saham	Yang	Ditawarkan	
sejumlah	8.900.000	(delapan	juta	sembilan	ratus	ribu)	saham	atau	sebesar	0,85%	(nol	koma	delapan	
lima	persen)	dari	Saham	Yang	Ditawarkan.
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Dalam	rangka	Program	MESOP,	Perseroan	juga	berencana	untuk	menerbitkan	saham	baru	sebanyak-
banyaknya	42.920.000	(empat	puluh	dua	juta	sembilan	ratus	dua	puluh	ribu)	saham	atau	sebanyak-
banyaknya	2,00%	(dua	koma	nol	nol	persen)	dari	modal	ditempatkan	dan	disetor	penuh	dalam	Perseroan	
setelah	Penawaran	Umum,	dengan	memperhatikan	Peraturan	Bursa	Efek	perundang-undangan	yang	
berlaku.	

Apabila	Program	ESA	dan	MESOP	Perseroan	dilaksanakan	seluruhnya,	maka	struktur	permodalan	dan	
pemegang	 saham	Perseroan	 setelah	Program	ESA	dan	MESOP,	 secara	proforma	menjadi	 sebagai	
berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

dengan	nilai	nominal	Rp100	(seratus	Rupiah)	setiap	saham

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar 5.400.000.000 540.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.		 PT	Rajawali	Corpora 1.094.310.000 109.431.000.000 50,0023
2.		 PT	Karya	Loka	Persada 10.000 1.000.000 0,0005
3.  MESOP* 42.920.000 4.292.000.000 1,9611
4.  ESA 8.900.000 890.000.000 0,4067
5.		 Masyarakat 1.042.380.000 104.238.000.000 47,6294
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.188.520.000 218.852.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel 3.211.480.000 321.148.000.000  
* dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh perserta Program MESOP.

Keterangan	selengkapnya	mengenai	Penawaran	Umum	dapat	dilihat	pada	Bab	I	Prospektus	ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA 

Perolehan	 dana	 yang	 diperoleh	 dari	 Penawaran	 Umum	 yang	 berasal	 dari	 penjualan	 Saham	 Baru,	
setelah	 dikurangi	 dengan	 biaya-biaya	 emisi	 saham,	 seluruhnya	 akan	 dipergunakan	 oleh	 Perseroan	
untuk:
1.	 Sekitar	63%	(enam	puluh	tiga	persen)	akan	digunakan	untuk	pengembangan	investasi	baru	taksi	

reguler	dan	perangkat	pendukung	lainnya;
2.	 Sekitar	20%	(dua	puluh	persen)	digunakan	untuk:

•	 Pembayaran	pokok	pinjaman	Perseroan	kepada	Bank	BCA,	dan
•	 Pembayaran	penalti	untuk	pelunasan	utang	yang	dipercepat	kepada	Bank	BCA	sebesar	0,75%.	

Penalti	harus	dibayarkan	untuk	pinjaman-pinjaman	yang	pelunasannya	sebelum	3	tahun	sejak	
tanggal	penarikan	pinjaman	dilakukan.	

3. Sekitar	16%	(enam	belas	persen)	akan	digunakan	untuk	akuisisi	Perusahaan	Target	(keterangan	
mengenai	akuisisi	Perusahaan	Target	dapat	dilihat	pada	Bab	III);	dan

4.	 Sekitar	 1%	 (satu	 persen)	 digunakan	 untuk	 modal	 kerja	 Perseroan,	 yaitu	 	 untuk	 menambah	
persediaan	suku	cadang	kendaraan sejalan	dengan	peningkatan	jumlah	armada	Perseroan.	

 
Keterangan	selengkapnya	mengenai	Rencana	Penggunaan	Dana	dari	hasil	Penawaran	Umum	dapat 
dilihat	pada	Bab	II	Prospektus	ini.

4. RISIKO USAHA 

Risiko-risiko	berikut	merupakan	risiko-risiko	yang	material	bagi	Perseroan	dan	Entitas	Anak,	serta	telah	
dilakukan	 pembobotan	 berdasarkan	 dampak	 dari	 masing-masing	 risiko	 terhadap	 kinerja	 keuangan	
Perseroan	dan	Entitas	Anak,	dimulai	dari	risiko	utama	Perseroan	dan	Entitas	Anak:
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A. RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN BISNIS DAN INDUSTRI PERSEROAN DAN  
ENTITAS ANAK

1.	 Ekspansi	armada	taksi	Perseroan	dan	Entitas	Anak	bergantung	pada	pemberian	dan	pembaruan	
izin	oleh	badan	atau	instansi	pemerintah.

2.	 Kegiatan	operasional	Perseroan	dan	Entitas	Anak	bergantung	pada	kemampuan	Perseroan	dan	
Entitas	Anak	untuk	merekrut	dan	melatih	para	pengemudi.

3.	 Bisnis	Perseroan	dan	Entitas	Anak	sangat	rentan	terhadap	risiko	kurang	setor	dari	para	pengemudi.
4. Adanya	biaya	tetap	yang	bersifat	substansial	yang	merupakan	ciri	dari	bisnis	jasa	transportasi.
5.	 Perseroan	dan	Entitas	Anak	mungkin	 tidak	memiliki	 sumber	 dana	 yang	 cukup	 untuk	mendanai	

pertumbuhan	armada	Perseroan	dan	Entitas	Anak	atau	untuk	mengoperasikan	bisnis	Perseroan	
dan Entitas Anak.

6.	 Perseroan	dan	Entitas	Anak	menghadapi	persaingan	dari	 operator	 transportasi	 darat	 lainnya	di	
Indonesia.

7.	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 sangat	 bergantung	 pada	 sejumlah	 pabrikan	 kendaraan	 untuk	
penyediaan	armada	dan	suku	cadang	tertentu.	

8.	 Risiko	tidak	diperbaruinya	perjanjian	sewa	dengan	pemilik	tempat	dimana	pool	taksi	Perseroan	dan	
Entitas Anak berada.

9.	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 bergantung	 pada	 sistem	 informasi	 yang	 tersentralisasi	 untuk	
melakukan	kegiatan	operasional	dan	pada	perangkat	lunak,	peralatan	dan	jasa	sistem	informasi	
yang	disediakan	oleh	pihak	ketiga.

10.	 Perubahan	peraturan	pemerintah	dan	otoritas	bandara	serta	ketersediaan	dan	peningkatan	harga	
bahan	bakar	dapat	mengganggu	bisnis	Perseroan	dan	Entitas	Anak.

11.	 Risiko	berkurangnya	jumlah	penerbangan	dapat	mempengaruhi	permintaan	layanan	taksi	dari	dan	
ke bandara.

12.	 Risiko	perselisihan	dalam	usaha	patungan	(joint venture) antara Perseroan dan Entitas Anak dan 
pihak	ketiga.

13. Risiko	usaha	yang	dihadapi	oleh	Perusahaan	Asosiasi	dapat	berdampak	negatif	terhadap	Perseroan	
dan Entitas Anak.

14.	 Risiko	kondisi	cuaca	atau	bencana	alam	dan	gangguan	lalu	lintas.
15.	 Risiko	ketidakmampuan	untuk	mempertahankan	dan	mendapatkan	personil	inti	dan	pegawai	yang	

berkualitas	tinggi.
16.	 Perseroan	mungkin	 tidak	mampu	 untuk	menjaga	 atau	 terus	menggunakan	 hak	 atas	 kekayaan	

intelektual	Perseroan	sebagaimana	mestinya.
17.	 Perseroan	dan	Entitas	Anak	mungkin	tidak	memiliki	cakupan	asuransi	yang	memadai.
18.	 Risiko	perubahan	ketentuan-ketentuan	dalam	perjanjian	dengan	pihak-pihak	berelasi.
19.	 Risiko	 terhambatnya	 rencana	 akuisisi	 Perusahaan	 Target	 dan	 implementasi	 rencana	 ekspansi	

Perseroan dan Entitas Anak.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

1.	 Saham	Yang	Ditawarkan	 dalam	Penawaran	Umum	 kemungkinan	 tidak	 diperdagangkan	 secara	
aktif	atau	likuid.	

2.	 Harga	Saham	Perseroan	mungkin	mengalami	fluktuasi	yang	signifikan	di	kemudian	hari.
3.	 Penjualan	 saham	 Perseroan	 di	 kemudian	 hari	 dapat	 mempengaruhi	 harga	 pasar	 dari	 saham	

Perseroan.
4.	 Perseroan	tidak	dapat	menjamin	pembayaran	dividen	di	kemudian	hari.
5.	 Nilai	aset	bersih	per	saham	dari	Saham	Yang	Ditawarkan	secara	signifikan	lebih	rendah	dari	Harga	

Penawaran	dan	para	pembeli	dapat	segera	mengalami	penurunan	nilai	yang	substansial.

Risiko	usaha	Perseroan	selengkapnya	dicantumkan	pada	Bab	VI	dalam	Prospektus	ini.
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5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel	di	bawah	ini	menggambarkan	ikhtisar	data	keuangan	penting	dari	Perseroan	dan	Entitas	
Anak	 berdasarkan	 Laporan	 keuangan	 konsolidasian	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 untuk	 periode	 
4	(empat)	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	30	April	2012	dan	2011	dan	tahun-tahun	yang	berakhir	pada	
tanggal	31	Desember	2011,	2010,	2009,	2008	dan	2007.	Laporan	keuangan	konsolidasian	Perseroan	
dan	Entitas	Anak	untuk	periode	empat	bulan	yang	berakhir	pada	tanggal	30	April	2012	dan	tahun	yang	
berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2011	telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Osman	Bing	Satrio	
&	Rekan	(bagian	dari	Deloitte	Southeast	Asia	Ltd)	dengan	Pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian	atas	
laporan	 keuangan	 tersebut,	 dengan	 paragraf	 penjelasan	mengenai	 penerapan	 Pernyataan	 Standar	
Akuntasi	Keuangan	(PSAK)	1	(Revisi	2009),	“Penyajian	Laporan	Keuangan”	dan	menyajikan	kembali	
laporan	keuangan	tahun	sebelumnya	atas	perubahan	tersebut.

Laporan	Keuangan	Perseroan	untuk	tahun-tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2010,	2009	
dan	2008	telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Paul	Hadiwinata,	Hidajat,	Arsono,	Ade	Fatma	&	Rekan	
dengan	Pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian,	sedangkan	Laporan	Keuangan	Perseroan	untuk	tahun	
yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2007	telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Hendrawinata	
Eddy	&	Siddharta	(afiliasi	dari	Kreston	International)	dengan	Pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian.	

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN
Per 30 April Per 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009 2008 2007
Jumlah	aset 1.030.687,0 N/A  999.156,5 658.482,9 304.669,4 352.943,2 273.127,0 
Jumlah	liabilitas  795.193,7 N/A  792.020,1 516.545,8 256.524,7 307.669,1 252.389,5 
Jumlah	ekuitas  235.493,2 N/A  207.136,5 141.937,1  48.144,6  45.274,1  20.737,6 
Pendapatan  155.512,5  102.096,6  338.359,3  219.254,1 187.995,5  158.727,7 125.831,1 
Laba	sebelum	beban	pajak 37.395,4 20.863,8 81.786,5 46.337,1 3.417,4 3.786,7 (3.499,7)
Jumlah	laba	komprehensif  28.356,8 15.715,1  60.196,4 35.454,7 2.868,1 1.536,5  (2.802,9)

Ringkasan	data	keuangan	penting	Perseroan	selengkapnya	dapat	dilihat	pada	Bab	XII	Prospektus	ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh	 dividen	 kas	 yang	 dibagikan	 oleh	 Perseroan	 harus	 disetujui	 oleh	 RUPS,	 namun	 Direksi	
Perseroan	 dapat	 membagikan	 dividen	 interim	 sepanjang	 diatur	 dalam	Anggaran	 Dasar	 Perseroan	
dengan	Persetujuan	Dewan	Komisaris	 tanpa	persetujuan	RUPS.	Perseroan	hanya	dapat	membayar	
seluruh	dividen	kas	dari	keuntungan	yang	diperoleh	Perseroan	setelah	dikurangi	cadangan	wajib	sesuai	
dengan	ketentuan	UUPT.	Selain	itu,	beberapa	proyek	Perseroan	dikembangkan	bersama	Entitas	Anak	
dan	 Perusahaan	 Asosiasi	 dan	 Perseroan	 bergantung	 kepada	 dividen	 kas	 dan	 penerimaan	 dalam	
bentuk	lainnya	yang	diterima	dari	Entitas	Anak,	Perusahaan	Asosiasi	dan	kemitraan	Perseroan	untuk	
membayar	kewajiban	dividen	kas	atas	kepemilikan	Perseroan.

Seluruh	saham	biasa	atas	nama	yang	telah	ditempatkan	dan	disetor	penuh	memiliki	hak	untuk	menerima	
dividen	kas,	dengan	mempertimbangkan	hasil	operasi,	kinerja	keuangan	dan	posisi	keuangan,	anggaran,	
rencana	bisnis,	penerimaan,	arus	kas,	kebijakan	struktur	modal	dan	kewajiban	berdasarkan	perjanjian	
dengan	pihak	ketiga	(termasuk	di	dalamnya	para	kreditor).	Dimulai	pada	tahun	2013	sesuai	dengan	
laba	bersih	pada	tahun	2012,	manajemen	Perseroan	merencanakan	pembagian	dividen	kas	sebanyak-
banyaknya	30,0%	dari	 laba	bersih	konsolidasian	setelah	dikurang	provisi	untuk	kewajiban	minimum	
sesuai	dengan	kebijakan	hukum	di	 Indonesia.	Perseroan	merencanakan	untuk	membagikan	dividen	
kas	sekurang-kurangnya	sekali	 dalam	setahun.	Besarnya	dividen	kas	dikaitkan	dengan	keuntungan	
Perseroan	 pada	 tahun	 buku	 yang	 bersangkutan,	 dengan	 mempertimbangkan	 kondisi	 keuangan	
Perseroan	dan	 tanpa	mengurangi	hak	dari	RUPS	Perseroan	untuk	menentukan	 lain	sesuai	dengan	
ketentuan	Anggaran	Dasar	Perseroan	dan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.

Kebijakan	dividen	selengkapnya	dapat	dilihat	pada	Bab	XIV	pada	Prospektus	ini.
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I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 1.051.280.000 (satu miliar lima puluh satu juta dua 
ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 48,9970% (empat puluh delapan koma sembilan 
sembilan tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, 
yang terdiri dari:

− sejumlah 795.600.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama baru (“Saham 
Baru”) yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. 

− sejumlah 255.680.000 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama 
milik Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Keseluruhan saham tersebut diatas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp560 (lima ratus 
enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Saham Yang 
Ditawarkan dalam Penawaran Umum adalah sebesar Rp588.716.800.000 (lima ratus delapan puluh delapan miliar 
tujuh ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah). 

Perseroan berencana untuk mengalokasikan Saham Yang Ditawarkan sejumlah 8.900.000 (delapan juta sembilan 
ratus ribu) saham atau sebesar 0,85% (nol koma delapan lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan, dalam rangka 
Program ESA.

Perseroan juga berencana untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 42.920.000 (empat puluh dua 
juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,00% (dua koma nol nol persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dalam rangka Program MESOP 
dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek dan perundang-undangan yang berlaku.  

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka 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, termasuk mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas 
pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT dan UUPM. Saham Yang Ditawarkan 
dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak 
manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha pengangkutan darat 

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia 
Kantor Pusat:

Gedung Express
Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.11 Jakarta 11160 

Telepon: +6221 2650 7000 Faksimili: +6221 2650 7008
Email: investor.relation@expressgroup.co.id 

Website: www.expressgroup.co.id
Dengan 23 pool yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya dan Medan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU EKSPANSI ARMADA TAKSI BERGANTUNG PADA 
PEMBERIAN DAN PEMBARUAN IZIN OLEH BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH. RISIKO USAHA 
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA 
DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT 
AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK 
TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK 
DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS 
SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG 
TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN 
MODAL (“PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2010”). AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERATURAN 
PRESIDEN NO. 36/2010, PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU 
BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN 
MELALUI PASAR  MODAL INDONESIA.
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Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan 
adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 5.400.000.000 540.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corpora 1.349.990.000 134.999.000.000 99,9993
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,0007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.350.000.000 135.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel 4.050.000.000 405.000.000.000

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum ini kepada Masyarakat, 
maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum 
ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

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

(Rp) (%)

Modal Dasar 5.400.000.000 540.000.000.000 5.400.000.000 540.000.000.000
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corpora 1.349.990.000 134.999.000.000 99,9993 1.094.310.000 109.431.000.000 51,0025
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,0007 10.000 1.000.000 0,0005
3. ESA - - - 8.900.000 890.000.000 0,4148
4. Masyarakat - - - 1.042.380.000 104.238.000.000 48,5822
Jumlah Modal Ditempatkan 

dan Disetor Penuh 1.350.000.000 135.000.000.000 100,0000 2.145.600.000 214.560.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel 4.050.000.000 405.000.000.000 3.254.400.000 325.440.000.000

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum ini sejumlah 1.051.280.000 
(satu miliar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 
48,9970% (empat puluh delapan koma sembilan sembilan tujuh nol persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh 
saham biasa atas nama pemegang saham setelah Penawaran Umum sejumlah 1.094.320.000 (satu 
miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham 
yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.145.600.000 (dua miliar seratus empat 
puluh lima juta enam ratus ribu) saham, atau sebesar 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor 
penuh setelah Penawaran Umum ini.

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION) 

Berdasarkan Akta No. 24/2012 pada tanggal 16 Juli 2012 dan Surat Keputusan Direksi Mengenai 
Kepastian Jumlah Saham ESA PT Express Transindo Utama Tbk. No. 0029/Skep/DIR/ETU/X/12, 
Pemegang Saham menyetujui rencana Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation/
ESA).

Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (sense 
of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan 
meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai 
perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan Perseroan. 
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Program ESA akan diberikan kepada karyawan tetap Perseroan. Harga pelaksanaan adalah sama 
dengan harga penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Pembayaran diambil 
dari bonus karyawan yang berhak menerima bonus yang akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan 
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan 
Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peserta Program ESA

Peserta Program ESA adalah para karyawan tetap Perseroan yang memenuhi kriteria antara lain 
sebagai berikut:
•	 Berada	dari	level	Staf	sampai	Supervisor	dengan	masa	kerja	minimal	3	(tiga)	tahun;
•	 Berada	 dari	 level	 Asisten	 Manajer	 sampai	 General	 Manajer	 yang	 telah	 bergabung	 sejak 

31	Desember	2011;
•	 Memenuhi	 tingkat	 pencapaian	 kinerja	 tertentu	 sesuai	 dengan	 standar	 penilaian	 kinerja	 yang	

ditetapkan	oleh	Perseroan;
•	 Tercatat	sebagai	karyawan	tetap	pada	tanggal	31	Desember	2011;
•	 Tercatat	sebagai	karyawan	pada	saat	Program	ESA	dilaksanakan;
•	 Tidak	sedang	dikenakan	sanksi	administratif.

Direksi akan menentukan karyawan yang berhak menjadi Peserta Program ESA dan berapa jumlah 
saham yang akan dialokasikan kepada setiap Peserta Program ESA pada Masa Penawaran Umum. 
Pada tanggal 30 April 2012 jumlah karyawan Perseroan yang berhak untuk mengikuti Program ESA 
adalah sekitar 237 orang.

Jumlah saham dalam Program ESA yang akan dialokasikan kepada peserta Program ESA adalah 
sejumlah 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu) saham dari Saham Yang Ditawarkan. 

Saham yang berasal dari Program ESA dikenakan lock-up dengan demikian tidak dapat dialihkan 
dengan cara apapun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di 
Bursa Efek Indonesia.

Biaya pelaksanaan dari Program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

PROGRAM PEMBERIAN OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN 
(MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN/MESOP)

Berdasarkan Akta No. 24/2012 pada tanggal 16 Juli 2012, Pemegang Saham menyetujui rencana 
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management & 
Employee Stock Option Plan/MESOP).

Tujuan utama Program MESOP adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa 
memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada 
akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan 
nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholder Perseroan.

Hak opsi  yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli 
saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) 
dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung 
sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pendistribusian hak opsi akan 
dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan. Tahap pertama selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2014 
(sebanyak-banyaknya sejumlah 35% dari total saham Program MESOP), tahap kedua selambat-
lambatnya pada tanggal 31 Januari 2015 (sebanyak-banyaknya sejumlah 35% dari total saham Program 
MESOP), dan tahap ketiga selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2016 (sebanyak-banyaknya 
sejumlah 30% dari total saham Program MESOP).



4

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada 
Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-
2004 tertanggal 19 Juli 2004 (“Peraturan BEI No. I-A”). Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan 
Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam 
RUPS.

Peserta Program MESOP adalah:
•	 Anggota	Direksi	dan	anggota	Dewan	Komisaris	Perseroan,	kecuali	Komisaris	Independen
•	 Para	karyawan	tetap	Perseroan	yang	memenuhi	ketentuan	sebagai	berikut:

a.	 Berada	dari	level	Staf	sampai	Supervisor	dengan	masa	kerja	minimal	3	(tiga)	tahun;
b.	 Berada	dari	level	Asisten	Manajer	sampai	General	Manajer;
c. Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan standar penilaian kinerja yang 

ditetapkan	oleh	Perseroan;
d. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Pada tanggal 30 April 2012 jumlah anggota Direksi dan karyawan yang berhak untuk mengikuti Program 
MESOP adalah sekitar 243 orang. Manajemen Perseroan (Dewan Komisaris, kecuali Komisaris 
Independen, dan Direksi Perseroan) dan karyawan masing-masing berhak atas 50,0% dari hak opsi 
yang tersedia.

Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari 
Kalender sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, tahap II dan tahap III. Keterangan 
mengenai detil pelaksanaan dari Program MESOP akan di informasikan lebih lanjut kepada calon 
Peserta Program MESOP. 

Mekanisme Program MESOP adalah sebagai berikut:
 
•	 Hak	opsi	yang	diterbitkan	dapat	digunakan	untuk	membeli	saham	Perseroan	selama	5	(lima)	tahun	

sejak tanggal penerbitannya (option life);
•	 Hak	opsi	yang	dibagikan	akan	terkena	masa	tunggu	pelaksanaan	(vesting period) selama 1 (satu) 

tahun sejak diterbitkan, dimana peserta Program MESOP belum dapat menggunakan hak opsinya 
untuk membeli saham baru Perseroan. 

•	 Masa	pelaksanaan	hak	opsi	(exercise period). Direksi dan Karyawan Perseroan akan menentukan 
periode-periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (window 
exercise). Window exercise akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun 
dimana setiap window exercise memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa.  

•	 Harga	 pelaksanaan	 (exercise price) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum 
dalam butir V.2.2 Peraturan BEI No. I-A. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan 
oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan 
Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di 
Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.

Program MESOP akan dilaksanakan berdasarkan level, lama kerja dan penilaian hasil kinerja. 
Departemen Sumber Daya Manusia akan menilai kinerja karyawan sebelumnya dan memberikan 
daftar serta kelengkapan dokumen kepada BAE. Pada saat bersamaan, Corporate Secretary akan 
melaporkan kepada BEI mengenai penetapan harga. 

Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh 
harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Biaya 
pelaksanaan dari Program MESOP selain yang disebutkan diatas akan ditanggung oleh Perseroan dan 
Perseroan tidak akan membebankan biaya tersebut ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan 
Penawaran Umum.
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Apabila Program ESA dan MESOP Perseroan dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan 
Pemegang Saham Perseroan setelah Program ESA dan MESOP, secara proforma menjadi sebagai 
berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar 5.400.000.000 540.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.  PT Rajawali Corpora 1.094.310.000 109.431.000.000 50,0023
2.  PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,0005
3.  MESOP* 42.920.000 4.292.000.000 1,9611
4.  ESA 8.900.000 890.000.000 0,4067
5.  Masyarakat 1.042.380.000 104.238.000.000 47,6294
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.188.520.000 218.852.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel 3.211.480.000 321.148.000.000  
* dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh perserta Program MESOP.

Setelah Program MESOP dilaksanakan, PT Rajawali Corpora akan tetap menjadi pemegang saham 
pengendali Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN 
ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM, 
SELAIN MESOP YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, DALAM JANGKA WAKTU 12 
(DUA BELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG 
TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN 
MODAL (“PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2010”). AKAN TETAPI SESUAI DENGAN PASAL 4 PERATURAN 
PRESIDEN NO. 36/2010, PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU 
BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN 
MELALUI PASAR  MODAL INDONESIA.
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II.  RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perolehan dana dari Penawaran Umum yang berasal dari penjualan Saham Baru, setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk: 

1. Sekitar 63% (enam puluh tiga persen) akan digunakan untuk pengembangan investasi baru taksi 
reguler dan perangkat pendukung lainnya.

Perseroan berencana melakukan pembelian armada kendaraan taksi beserta perangkat pendukung 
operasional. Hal ini dilakukan karena operasional taksi reguler merupakan sumber pendapatan 
utama Perseroan. 
      
•	 Sekitar	81,3%	(delapan	puluh	satu	koma	tiga	persen)	dari	63%	(enam	puluh	tiga	persen)	dana	

hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak EMK 
untuk memperoleh sekitar 2.000 unit baru di tahun 2013 yang akan digunakan sebagai taksi 
reguler, dengan pertimbangan EMK merupakan perusahaan yang memiliki izin prinsip untuk 
mengoperasikan kendaraan taksi sebanyak 2.000 unit. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 
1,5% (satu koma lima persen) per tahun, untuk jangka waktu selama 5 tahun, dengan tanpa 
jaminan karena EMK merupakan Entitas Anak setelah penyelesaian Rencana Transaksi. 

•	 Sekitar	3,1%	(tiga	koma	satu	persen)	dari	63%	(enam	puluh	 tiga	persen)	dana	bersih	hasil	
Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak ISL untuk 
melakukan peremajaan sekitar 104 unit mobil (sekitar 11 unit di akhir tahun 2012 dan 93 unit di 
tahun 2013) yang akan digunakan sebagai taksi reguler. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 
1,5% (satu koma lima persen) per tahun, untuk jangka waktu selama 5 tahun, dengan tanpa 
jaminan karena ISL merupakan Entitas Anak.

•	 Sekitar	2,9%	 (dua	koma	sembilan	persen)	dari	63%	 (enam	puluh	 tiga	persen)	dana	bersih	
hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak WMK 
untuk melakukan peremajaan sekitar 128 unit mobil (sekitar 108 unit di akhir tahun 2012 dan  
20 unit di tahun 2013) yang akan digunakan sebagai taksi reguler. Tingkat suku bunga pinjaman 
adalah 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, untuk jangka waktu selama 5 tahun, dengan 
tanpa jaminan karena WMK merupakan Entitas Anak. 

•	 Sekitar	2,4%	(dua	koma	empat	persen)	dari	63%	(enam	puluh	tiga	persen)	dana	bersih	hasil	
Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak EKL untuk 
melakukan pembelian unit baru sekitar 123 unit mobil di akhir tahun 2012 yang akan digunakan 
sebagai taksi reguler. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 1,5% (satu koma lima persen) per 
tahun, untuk jangka waktu selama 5 tahun, dengan tanpa jaminan karena EKL merupakan 
Entitas Anak.

•	 Sekitar	1,9%	(satu	koma	sembilan	persen)	dari	63%	(enam	puluh	 tiga	persen)	dana	bersih	
hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak ESBC 
untuk melakukan pembelian unit baru sekitar 100 unit mobil di akhir tahun 2012 yang akan 
digunakan sebagai taksi reguler. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 1,5% (satu koma lima 
persen) per tahun, untuk jangka waktu selama 5 tahun, dengan tanpa jaminan karena ESBC 
merupakan Entitas Anak. 

•	 Sisanya	akan	digunakan	oleh	Perseroan	untuk	pembelian	dan	peremajaan	unit	kendaraan.

Alasan Perseroan melakukan pembelian dan peremajaan unit kendaraan adalah: 
-	 untuk	memperbesar	skala	operasi	Grup	Express;	
- sebagai bagian dari komitmen Grup Express dalam meremajakan kendaraannya secara 

berkala demi menjaga kualitas layanan pada pelanggan.

Jenis	dan	spesifikasi	dari	unit	yang	akan	dibeli	dan	diremajakan	oleh	Grup	Express	dari	pihak	
ketiga akan mengikuti kebijakan Dinas Perhubungan dari masing-masing Propinsi. 
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Jangka waktu pelaksanaan pengembangan akan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak perolehan 
dana dari Penawaran Umum.

Adapun tujuan penggunaan dana setelah pengembalian pinjaman oleh Entitas Anak adalah untuk 
mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan berupa antara lain gaji karyawan, biaya sewa lahan 
yang akan digunakan untuk pool, pengadaan suku cadang, biaya asuransi dan biaya operasional 
Perseroan lainnya.

2. Sekitar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk:
•	 Pembayaran	pokok	pinjaman	Perseroan	kepada	Bank	BCA;	dan
•	 Pembayaran	penalti	untuk	pelunasan	utang	yang	dipercepat	kepada	Bank	BCA	sebesar	0,75%.	

Penalti harus dibayarkan untuk pinjaman-pinjaman yang pelunasannya sebelum 3 tahun sejak 
tanggal penarikan pinjaman dilakukan.

Penggunaan dana untuk pembayaran pokok pinjaman Perseroan kepada Bank BCA adalah untuk 
membayar sisa utang Perseroan yang akan jatuh tempo terlebih dahulu. Jaminan atas fasilitas kredit 
adalah kendaraan yang dibiayai dengan fasiltas pinjaman terkait. Tujuan penggunaan pinjaman ini adalah 
dalam rangka pengembangan armada Perseroan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. 

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 148 tanggal 30 April 2010 beserta perubahan-perubahannya, 
Perseroan dan beberapa Entitas Anak beserta Perusahaan Asosiasi menerima Fasilitas Kredit 
Investasi dari Bank BCA. Keterangan mengenai perjanjian dengan Bank BCA selengkapnya dapat 
dilihat pada Bab IV tentang Pernyataan Utang.

Pembayaran utang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yaitu pembayaran pokok pinjaman 
dan beban bunga dilakukan berkala. Terkait rencana penggunaan dana, Perseroan berencana 
melunasi pinjaman dari Bank BCA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014 atau sesuai 
dengan tanggal jatuh tempo masing-masing fasilitas kredit investasi mana yang lebih dahulu terjadi. 
Sesuai ketentuan dalam perjanjian, Perseroan akan memberitahukan terlebih dahulu rencana 
pembayaran lebih awal kepada Bank BCA.

Prioritas pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tabel berikut ini: 

No. Keterangan
Jumlah pokok 
pinjaman Bank 

BCA (dalam juta 
Rupiah)

Tingkat suku bunga per tahun Jangka 
waktu Jatuh Tempo

Sisa pinjaman 
Bank BCA per 
30 April 2012 
(dalam juta 

Rupiah)
1. Kredit Fasilitas 

Investasi 4
28.330,0 11,5% per tahun berlaku tetap 

selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya 
berdasarkan suku bunga deposito 

berjangka Bank BCA 1 bulan 
tertinggi ditambah 5% per tahun

60 bulan 25 September 
2014

14.498,8

2. Kredit Fasilitas 
Investasi 5

313.562,0 11,5% per tahun berlaku tetap 
selama 3 tahun, selanjutnya 

berdasarkan suku bunga deposito 
berjangka Bank BCA 1 bulan 

tertinggi ditambah 5% per tahun

60 bulan 10 Maret 
2016

220.630,5

3. Kredit Fasilitas 
Investasi 6

335.870,0 10,50% - 11,25% per tahun berlaku 
tetap selama 3 tahun, selanjutnya 
berdasarkan suku bunga deposito 

berjangka Bank BCA 1 bulan 
tertinggi ditambah 5% per tahun

60 bulan 20 April 2017 276.422,6

4. Kredit Fasilitas 
Investasi 7

8.320,0 10,50% - 11,25% per tahun berlaku 
tetap selama 3 tahun, selanjutnya 
berdasarkan suku bunga deposito 

berjangka Bank BCA 1 bulan 
tertinggi ditambah 5% per tahun

36 bulan 20 April 2015 5.809,1

5. Kredit Fasilitas 
Investasi 8

25.000,0 9,5% per tahun yang dapat ditinjau 
kembali oleh Bank BCA pada setiap 
saat sesuai dengan perkembangan 

moneter

60 bulan 25 Juli 2016 21.921,1

6. Kredit Fasilitas 
Investasi Lokal 
/ Cerukan 

15.000,0 9,5% per tahun yang dapat ditinjau 
kembali oleh Bank BCA pada setiap 
saat sesuai dengan perkembangan 

moneter

60 bulan 20  Juli  2012 
dan diperpanjang 
sampai dengan 
20 April 2013

4.996,0

Total 726.082,0 544.278,1
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Bank BCA mensyaratkan ketentuan khusus mengenai fasilitas kredit investasi yang diberikan 
kepada Perseroan:
- Fasilitas kredit investasi 3: Tidak diperbolehkan membayar sebagian atau seluruh jumlah utang 

sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam daftar angsuran.
- Fasilitas kredit investasi 4, 5, 6, 7: 

1. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah utang sebelum jatuh 
tempo sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sesuai 
ketentuan sebagai berikut:
a. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank BCA sekurang-kurangnya 1 Hari Kerja 

sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat.
b. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan.
c. Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga.
d. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan 

kembali dengan alasan apapun.
e. Telah melewati 3 tahun sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.

2. Pelunasan saldo utang fasilitas kredit yang dipercepat sebelum 3 tahun sejak tanggal 
penarikan akan dikenakan denda sebesar 0,75% dari pelunasan yang dipercepat tersebut.

3. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat 
dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, Bank BCA akan memperhitungkan kembali 
jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar Perseroan kepada 
Bank BCA dan karenanya Bank BCA akan mengeluarkan daftar angsuran yang baru.

- Fasilitas kredit investasi 8: 
1. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah utang sebelum jatuh 

tempo sebagaimana ditentukan dalam daftar angsuran, tanpa dikenakan denda, sesuai 
ketentuan sebagai berikut:
a. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank BCA sekurang-kurangnya 1 Hari Kerja 

sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat.
b. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan.
c. Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga.
d. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan 

kembali dengan alasan apapun.
2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat 

dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, Bank BCA akan memperhitungkan kembali 
jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar Perseroan kepada 
Bank BCA dan karenanya Bank BCA akan mengeluarkan daftar angsuran yang baru.

- Dalam perjanjian dengan Bank BCA untuk fasilitas kredit investasi lokal (cerukan), tidak 
terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku untuk fasilitas kredit lainnya sebagaimana 
telah disebutkan diatas. 

Tidak	ada	hubungan	afiliasi	antara	Perseroan	dengan	Bank	BCA.

3. Sekitar 16% (enam belas persen) digunakan untuk akuisisi Perusahaan Target (keterangan 
mengenai akuisisi Perusahaan Target dapat dilihat pada Bab III).

4. Sekitar 1% (satu persen) digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk menambah 
persediaan suku cadang kendaraan sejalan dengan peningkatan jumlah armada Perseroan. 

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam 
Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan 
menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara 
bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum. Biaya 
yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara 
Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang 
Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini. 
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Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK dan mempertanggungjawabkan 
pula pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana 
yang disampaikan kepada Bapepam dan LK akan dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, 
Juni, September dan Desember). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya 
tanggal 15 bulan berikutnya. 

Selanjutnya,  dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan akan melaporkan 
rencana perubahan penggunaan dana tersebut kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan 
alasan beserta pertimbangannya dan Perseroan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
dari RUPS atas rencana perubahan penggunaan dana tersebut. 

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran 
Umum	yang	merupakan	transaksi	afiliasi	dan	benturan	kepentingan	transaksi	tertentu	dan/atau	transaksi	
material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam 
No.IX.E.1 dan/atau Peraturan Bapepam No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini dengan mengikuti ketentuan Pasar 
Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal  
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka 
Penawaran Umum, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,619% 
dari nilai Penawaran Umum Saham Baru yang meliputi:
■ Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek 2,35% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan 

(management fee)	1,85%;	biaya	jasa	penjaminan	(underwriting fee)	0,25%;	biaya	jasa	penjualan	
(selling fee) 0,25%.

■ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 3,77% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik 0,88%, 
biaya jasa Konsultan Hukum (termasuk konsultan hukum Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan 
konsultan hukum internasional) sekitar 2,83% dan biaya jasa Notaris 0,01% dan biaya jasa Penilai 
0,05%.

■ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,019% yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek 
0,014% dan biaya jasa KSEI 0,005%.

■ Biaya lain-lain (pencatatan di BEI, percetakan, iklan dan public expose) sekitar 0,48%.
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III.   KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI 

A. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI 

Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham dipergunakan untuk 
mengakuisisi 100% kepemilikan saham atas PT Ekspres Mulia Kencana (“EMK”) (“Rencana Transaksi”). 
Pada saat ini EMK merupakan anak perusahaan dari PT Ekspres Transportasi Antarbenua (“ETA”). 

Tujuan yang hendak dicapai Perseroan serta manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan 
Rencana Transaksi adalah untuk mendukung rencana ekspansi Perseroan dimasa mendatang dengan 
cara menambah Kendaraan Taksi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Salah satu syarat perizinan agar 
proses ekspansi Kendaraan Taksi dapat berjalan dengan baik adalah diperolehnya perizinan Kendaraan 
Taksi. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, maka diharapkan Perseroan akan memperoleh 
tambahan perizinan untuk mengoperasikan tambahan Kendaraan Taksi sebanyak 2.000 unit.

B. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI 

Rencana Transaksi sebesar Rp67.001 juta atau sebesar 28,45% dari total ekuitas Perseroan per 30 April 
2012 merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.E.2, karena 
nilai Rencana Transaksi diantara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) 
dari ekuitas Perseroan. Oleh karena tidak tersedianya Laporan Pendapat Kewajaran (fairness opinion) 
dari Penilai Independen, maka Rencana Transaksi ini tidak dikecualikan dari Peraturan Bapepam  
No. IX.E.2. Setelah selesainya Penawaran Umum, Perseroan akan mengumumkan informasi mengenai 
pelaksanaan dari Rencana Transaksi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya 
kepada Bapepam dan LK serta mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku khususnya Peraturan 
Bapepam No. IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

Mengingat	Rencana	Transaksi	tersebut	akan	dilakukan	dengan	pihak	yang	bukan	merupakan	afiliasi	dari	
Perseroan	atau	Afiliasi	dari	anggota	Direksi,	anggota	Dewan	Komisaris,	atau	pemegang	saham	utama	
Perseroan dan juga dalam Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis 
Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau 
pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan, Direksi Perseroan berpendapat bahwa 
Rencana	Transaksi	 bukan	merupakan	 transaksi	 afiliasi	 dan	benturan	kepentingan	 transaksi	 tertentu	
sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Bapepam No.IX.E.1. 

C. PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BERSYARAT

Berikut ini keterangan yang berkaitan dengan Rencana Transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Saham Bersyarat, tanggal 6 Juli 2012 yang telah dilegalisasi oleh Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris 
di Jakarta tanggal 6 Juli 2012, sebagaimana diamandemen dengan Addendum Perjanjian Jual Beli 
Saham Bersyarat tanggal 9 Agustus 2012 (“PJBSB”):
•	 Pembeli	:	Perseroan	dan	MKS	("Pembeli")	
•	 Penjual	:	ETA	dan	Ari	Daryata	Singgih	("AS")	("Penjual")
•	 Objek	perjanjian	:	pembelian	sebanyak	875	lembar	saham	milik	Penjual	di	EMK	dengan	total	biaya	

keseluruhannya sebesar Rp67.001,0 juta
•	 Syarat	 pembelian	 :	 Jual	 beli	 saham-saham	 tersebut	 akan	menjadi	 efektif	 apabila	 terpenuhinya	

syarat-syarat transaksi sebagai berikut:
a.  Diperolehnya izin prinsip taksi untuk mengoperasikan paling sedikit 2.000 unit taksi reguler di 

wilayah	Bekasi	dan	sekitarnya	oleh	EMK;
b.		 Dilaksanakannya	RUPS	EMK	yang	menyetujui	penjualan	seluruh	saham	EMK	kepada	Pembeli;	
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c.  Diperolehnya izin-izin dan persetujuan yang diperlukan ETA sehubungan dengan penjualan 
100% Saham ETA pada EMK antara lain persetujuan dari kreditur ETA (apabila diperlukan) 
dan	izin	atau	persetujuan	dari	lembaga	pemerintah	yang	berwenang	(sepanjang	relevan);

d. Diperolehnya izin-izin dan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan dan MKS sehubungan 
dengan pembelian 100% Saham EMK, antara lain persetujuan dari kreditur masing-masing 
(apabila diperlukan) atau persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang (sepanjang 
relevan).

•	 Struktur	penjualan	:
a. Perseroan membeli 874 lembar saham EMK dari ETA.
b. MKS membeli 1 lembar saham EMK. 

Penjual dan Pembeli akan mengupayakan terpenuhinya kondisi-kondisi (a) – (c), dan pembeli akan 
mengupayakan terpenuhinya kondisi (d) tersebut di atas secepat mungkin, dan dalam keadaan apapun 
tidak lebih lama dari 8 Agustus 2013 dengan persetujuan tertulis dari Penjual dan Pembeli, syarat-
syarat efektif diatas dapat dikesampingkan. 

Penafsiran dan pelaksanaan PJBSB ini diatur dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 
Setiap sengketa atau perselisihan yang timbul atas hal-hal yang berkaitan dengan PJBSB, termasuk 
penafsiran dan pelaksanaan ketentuannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 
Apabila dalam waktu 30 hari sejak musyawarah dimulai para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa 
tersebut, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
dengan satu arbitrator yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak.

D. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI

Yang menjadi obyek transaksi adalah saham dalam EMK. 

PT Ekspres Mulia Kencana (“EMK”)       
   
a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

EMK, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut hukum Republik 
Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 195, tanggal 29 Februari 2012, yang dibuat di hadapan 
Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian EMK”) dan telah memperoleh pengesahan 
Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-12777.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 
dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0021202.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 
2012. EMK telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Maret 2012. Anggaran Dasar EMK 
terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 122, tanggal 21 Maret 2012, yang dibuat 
di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari 
Menkumham dengan surat No. AHU-20756.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012. Adapun 
pendaftaran Akta Berita Acara Rapat No. 122, tanggal 21 Maret 2012 di Daftar Perseroan dan 
pengumuman di Berita Negara saat ini sedang dalam proses.

 
b. Identitas dan Kegiatan Usaha

EMK berdomisili di komplek ruko Persada No.9 RT.003 / RW.009 Kelurahan Bantar Gebang 
Kecamatan Bantar Gebang Bekasi, dengan nomor telp : 021-293-88900. Sesuai dengan Pasal 3 
Anggaran Dasar EMK, maksud dan tujuan EMK adalah bergerak di bidang pengangkutan darat. 
Saat ini EMK memiliki 2.000 izin prinsip taksi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan tanggal 9 dan 
10 Agustus 2012 yang akan berlaku sampai dengan Februari 2013 untuk mengoperasikan taksi. 
Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, EMK belum beroperasi secara komersial dan berhak 
mengoperasikan 2.000 unit taksi reguler sesuai dengan izin prinsip.  
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c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian EMK, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam 
EMK adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 3.500 3.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 

1. PT Ekspres Transportasi Antarbenua 874 874.000.000 99,89
2. Ari Daryata Singgih 1 1.000.000 0,11

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 875 875.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 2.625 2.625.000.000

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian EMK dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi EMK adalah sebagai berikut:

Komisaris:
Komisaris : Fritz Elliker Simandjuntak 

Direksi:
Direktur : Ari Daryata Singgih

 
e. Ikhtisar Data Keuangan Penting 

Ikhtisar data keuangan penting EMK untuk periode sejak 8 Maret 2012 (tanggal pendirian) sampai 
dengan 30 April 2012 berikut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian.

            (dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 30 April 2012
Jumlah Aset 875,0
Jumlah Liabilitas -
Jumlah Ekuitas 875,0
           

 (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Periode sejak 8 Maret 2012 (tanggal pendirian) 
sampai dengan 30 April 2012 

Pendapatan -
Laba sebelum beban pajak -
Laba bersih periode berjalan dan jumlah laba komprehensif -

f. Neraca Pembukaan

Neraca pembukaan EMK per tanggal 30 April 2012 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan 
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut:
         (dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 30 April 2012
Aset 
Aset Lancar
Piutang Pihak Berelasi 875,0
Aset Tidak Lancar -
Jumlah Aset 875,0
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Keterangan 30 April 2012
Liabilitas dan Ekuitas 
Liabilitas Jangka Pendek -
Liabilitas Jangka Panjang -
Ekuitas 
Modal Saham

Nilai Nomial Rp 1.000.000 per saham
Modal Dasar 3.500 saham, ditempatkan dan disetor 875 saham 875,0

Jumlah Ekuitas -
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 875,0

E. KETERANGAN MENGENAI PIHAK PENJUAL

PT Ekspres Transportasi Antarbenua (“ETA”)

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

ETA adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut hukum Indonesia. ETA 
didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ETA No. 67, tanggal 8 September 
1989, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH,  Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi 
badan hukum sejak tanggal 20 Desember 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan 
Perundang-undangan No.C2-6590.HT.01.01.TH’90, tanggal 20 Desember 1990. Anggaran Dasar 
ETA telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham ETA No. 35, tanggal 6 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, 
SH, MKn, Notaris di Jakarta (“Akta No. 35/2012”). 

b. Identitas dan Kegiatan Usaha

ETA berdomisili di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Lantai Dasar No. 30, Jakarta 13610, 
Indonesia, dengan nomor telp: 021-8091-255. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ETA, 
maksud dan tujuan ETA adalah bergerak di bidang pengangkutan di udara niaga tidak terjadwal.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 35/2012, struktur dan susunan permodalan ETA adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 800.000 800.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 

1. PT Elindo Perkasa 410.310 410.310.000.000 99,998
2. Ari Daryata Singgih 10 10.000.000 0,002

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 410.320 410.320.000.000 100,000
Saham Dalam Portepel 389.680 389.680.000.000

(dalam jutaan Rupiah)
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d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ETA No. 4, tanggal 18 Mei 
2011, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta yang pelaporannya 
telah diterima oleh Menkumham berdasarkan penerimaan pemberitahuan perubahan data ETA 
No. AHU.AH.01.10-15870, tanggal 25 Mei 2011 dan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ETA adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris Utama : Fritz Elliker Simandjuntak
Komisaris  : Imam Wahyudi

Direksi:

Direktur Utama : Ari Daryata Singgih
Direktur  : Tony Dwihastanto Hadi

F. RINGKASAN PENILAI INDEPENDEN

Dalam Rencana Transaksi ini, Perseroan telah menunjuk KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy 
Hartomo & Rekan (“KJPP FAST”) sebagai pihak independen yang melakukan penilaian harga pasar 
wajar atas obyek penilaian per tanggal 31 Agustus 2012 dengan Laporan No. 080/SV/FAST-JKT/IX/12 
tanggal 21 September 2012, dimana ringkasannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penilaian

Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan (“KJPP FAST”) 
ditunjuk oleh PT Express Transindo Utama sesuai dengan surat penawaran No. 114/FS/FAST-
JKT-2/SV/VIII/12 tanggal 28 Agustus 2012 yang telah disetujui, dengan maksud untuk melakukan 
penilaian 100% saham PT Ekspres Mulia Kencana (Objek Transaksi).

Tujuan Penilaian adalah untuk mengetahui nilai pasar wajar saham PT Ekspres Mulia Kencana 
(EMK) yang akan digunakan untuk Transaksi Jual Beli.

b. Obyek Penilaian

Penilaian atas 100% saham PT Ekspres Mulia Kencana. 

c. Premis Penilaian

KJPP FAST melakukan penilaian atas Obyek Transaksi dengan premis penilaian bahwa EMK 
adalah sebuah entitas yang going concern.

d.	 Standard	Penilaian	dan	Definisi	Nilai

Standar nilai yang diaplikasikan adalah nilai pasar wajar (fair market value) sebagaimana ketentuan 
dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI)  dan Peraturan Bapepam dan LK.

Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian  
(Cut Off Date) yang dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli Obyek Penilaian antara pembeli 
yang berminat membeli (willing buyer) dan penjual yang berminat menjual (willing seller) dalam 
suatu transaksi yang bersifat layak dan wajar (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 – 1.12).
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e. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan laporan penilaian saham ini, KJPP FAST bertindak secara independen 
tanpa	adanya	benturan	kepentingan	serta	tidak	terafiliasi	dengan	EMK	dan	Pemberi	Tugas	ataupun	
pihak-pihak	yang	terafiliasi	dengan	EMK	dan	Pemberi	Tugas.

KJPP FAST juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan 
ini. Laporan penilaian saham ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan 
pihak manapun. Imbalan jasa yang KJPP FAST terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi 
oleh nilai yang dihasilkan, KJPP FAST hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran  
No. 114/FS/FAST-JKT-2/SV/VIII/12, tanggal 28 Agustus 2012 yang telah disetujui.

f. Pendekatan dan Metodologi

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian saham seperti tersebut diatas, 
perlu ditentukan metode yang akan digunakan dalam penilaian saham EMK.
1) Pendekatan aset (asset-based approach) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan 

yang berbentuk holding company atau perusahaan yang bermasalah, sehingga sulit untuk 
memperkirakan jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan tersebut di masa yang 
akan datang. Mengingat EMK merupakan start-up company maka pendekatan ini dapat 
digunakan dalam penilaian saham EMK, dimana metode yang akan digunakan adalah excess 
earnings method (EEM).

2) Pendekatan pasar (market approach) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan 
dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan 
taksi (pengangkutan darat berpenumpang) tercatat di bursa-bursa regional yang memiliki 
karakteristik bisnis mendekati dengan EMK. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan 
dalam penilaian saham EMK, dimana metode yang akan digunakan adalah metode guideline 
publicly traded company (GPTC).

g. Rekonsiliasi Penilai

Rekonsiliasi penilaian digunakan dengan cara pembobotan yang didasarkan atas tingkat keyakinan 
Penilai atas pendekatan yang digunakan. Dalam proses penilaian ini bobot 75% diberikan pada 
metode GPTC sedangkan bobot 25% sisanya pada metode EEM. 

h. Sumber Informasi

Dokumen, data dan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan penilaian 
ini adalah:
•	 Laporan	keuangan	EMK	untuk	tahun	yang	berakhir	31	Agustus	2012	yang	telah	diaudit	oleh	

KAP	Paul	Hadiwinata,	Hidajat,	Arsono,	Ade	Fatma	&	Rekan	dengan	opini	wajar	tanpa	syarat;
•	 Rencana	 usaha	 (business plan) EMK untuk periode 2012-2019 yang telah disiapkan oleh 

manajemen	EMK;
•	 Informasi	internal	perusahaan	lainnya	dan	hasil	wawancara	dengan	pihak	manajemen	EMK;
•	 Informasi	ekonomi	dan	industri	yang	dikeluarkan	oleh	pihak	ketiga.

i. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1) Penilaian ini telah dilakukan melalui penerapan pendekatan penilaian yang lazim dipergunakan 
sesuai dengan SPI dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta peraturan BAPEPAM VIII.C.3 
Nomor KEP-196/2012.

2) Penilaian ini didasarkan pada analisis dan perhitungan secara cermat dan hati-hati atas Obyek 
Penilaian sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh.

3) Semua pernyataan dan salinan data yang diterima oleh KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy 
Hartomo & Rekan, dan yang tercantum dalam laporan penilaian, adalah benar dan sesuai 
dengan pengetahuan dan itikad baik dari Penilai.
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4) KJPP FAST telah melakukan kajian (review)	 dan	 verifikasi	 terhadap	 Obyek	 Penilaian,	
berdasarkan	data	yang	diterima	dan	verifikasi	terhadap	pihak	terkait.

5) Baik Pimpinan Rekan maupun Rekan dan para Penilai lainnya sama sekali tidak mempunyai 
kepentingan	finansial	terhadap	Obyek	Penilaian	baik	sekarang	maupun	dikemudian	hari.

6) Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai yang tercantum dalam laporan.

7) Nilai dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia (Rupiah).

8) Jika dikemudian hari terjadi tuntutan (claim) terhadap laporan penilaian dan itu bukan kesalahan 
Penilai, maka biaya yang KJPP FAST keluarkan untuk menangani proses hukum terhadap 
tuntutan (claim)	tersebut	akan	ditagihkan	kepada	pemberi	tugas;	jika	itu	merupakan	kelalaian	
Penilai, maka tuntutan terhadap KJPP FAST tidak lebih besar dari fee penugasan.

9) Penilai telah melaksanakan penilaian secara independen dan tidak ada benturan kepentingan 
(conflict of interest) dengan pemilik maupun pengendali Obyek Penilaian.

10) Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi stempel (seal) dari KJPP Firman Suryantoro Sugeng 
Suzy Hartomo & Rekan.

j. Kesimpulan Nilai 
 
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Pendekatan Aset (Asset-Based Approach) dengan 
aplikasi Excess Earnings Method serta Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan aplikasi Metode 
Guideline Publicly Traded Company, dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan 
yang mempengaruhi penilaian, maka Opini Nilai Pasar Wajar Saham PT Ekspres Mulia Kencana 
dengan jumlah saham sebanyak 875 lembar saham, pada tanggal 31 Agustus 2012 adalah sebesar: 
Rp 67.522.000.000 (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). 

G. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 

Pembelian 100% saham EMK tidak akan berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan 
dan Entitas Anak. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast 
Asia Ltd) telah melakukan review atas ringkasan Proforma Konsolidasian Perseroan yang dibuat oleh 
Perseroan berdasarkan laporan keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 
30 April 2012. Berikut ini adalah ringkasan proforma Konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah 
pelaksanaan Rencana Transaksi:

(dalam  juta Rupiah)

Keterangan
30 April 2012

Konsolidasian Aktual Konsolidasian Proforma
 Aset 

 Aset Lancar 167.421,1 101.295,1
 Aset Tidak Lancar 863.265,9 929.391,9

 Jumlah Aset 1.030.687,0 1.030.687,0
 Liabilitas dan Ekuitas 

 Liabilitas Jangka Pendek 292.915,4 292.915,4
 Liabilitas Jangka Panjang 502.278,3 502.278,3
 Ekuitas 235.493,2 235.493,2

 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 1.030.687,0 1.030.687,0

 Pendapatan 155.512,5 155.512,5
 Laba Bruto 55.813,2 55.813,2
 Laba Sebelum Beban Pajak 37.395,4 37.395,4
 Jumlah Laba Komprehensif 28.356,8 28.356,8

Laporan konsolidasian proforma dibuat berdasarkan asumsi transaksi akuisisi menggunakan tahun 
buku 30 April 2012 dengan jumlah transaksi perolehan sebesar Rp67.001 juta.
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H. STRUKTUR PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN 
RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini merupakan struktur Perseroan sebelum dilakukan Rencana Transaksi oleh Perseroan:

 

 
(1) Memiliki kepemilikan 99,99% pada PT Lendang Karun, yang  memiliki kendaraan taksi reguler di Lombok.

Berikut ini merupakan struktur Perseroan setelah dilakukan Rencana Transaksi oleh Perseroan:

 

 

(1) Memiliki kepemilikan 99,99% pada PT Lendang Karun, yang  memiliki kendaraan taksi reguler di Lombok.

Seluruh informasi yang material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan oleh 
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan informasi tersebut tidak menyesatkan. 

I. LAIN-LAIN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan 
dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada 
alamat yang tertera pada halaman kulit muka Prospektus ini. 
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IV.  PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd), dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntasi 
Keuangan (PSAK) 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan menyajikan kembali laporan 
keuangan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas 
yang keseluruhannya berjumlah Rp795.193,7 juta. 

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH

Utang usaha kepada pihak ketiga
Utang lain-lain

7.666,7

Pihak ketiga 62.993,4
Pihak berelasi 30.360,5

Pendapatan diterima dimuka 130,0
Utang pajak 1.252,8
Biaya masih harus dibayar 17.128,1
Utang bank jangka pendek 4.996,0
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 

Utang Bank 165.437,1 
Lembaga keuangan non-bank yang jatuh tempo dalam satu tahun 2.950,8

Liabilitas pajak tangguhan 35.953,4
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun

Utang bank 410.707,6
Lembaga keuangan non-bank 4.363,7

Uang jaminan pengemudi 37.439,2
Liabilitas imbalan pasca kerja 13.814,3
JUMLAH LIABILITAS 795.193,7

Tidak terdapat negative covenants yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik. 

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA 

Pada tanggal 30 April 2012, utang usaha kepada pemasok adalah sebesar Rp7.666,7 juta. Utang 
usaha merupakan utang kepada pemasok dengan jangka waktu kredit berkisar 30 hari. Utang 
usaha yang sudah jatuh tempo yang sampai sekarang belum dibayar oleh Perseroan dan Entitas 
Anak adalah sebesar Rp1,3 miliar. Perincian utang usaha berdasarkan pemasok dan umur utang 
adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH
a. Berdasarkan pemasok 

PT GM Autoworld Indonesia 
PT Sinar Safari Autopart

    PT Jaya Agung   
    Lain-lain

1.635,0
1.301,6
1.086,2
3.643,9

JUMLAH 7.666,7
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(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH
b. Berdasarkan umur (hari)
    Belum jatuh tempo
    1 s/d 30 hari
    31 s/d 60 hari 
    61 s/d 90 hari
    > 120 hari    

6.346,6
1.275,4

13,5
6,3

24,9
JUMLAH 7.666,7

Semua utang usaha kepada pihak ketiga menggunakan mata uang Rupiah dan tidak dijaminkan 
kepada pihak manapun. 

2. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 30 April 2012, utang lain-lain terdiri dari utang kepada pihak berelasi sebesar 
Rp30.360,5 juta dan kepada pihak ketiga sebesar Rp62.993,4 juta. 

Utang kepada pihak berelasi terutama berasal dari utang kepada PT Rajawali Corpora sebesar 
Rp30.240,5 juta.

Utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp62.993,4 juta terutama berasal dari tabungan 
pengemudi. 

3. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pada tanggal 30 April 2012, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp130,0 juta.

4. UTANG PAJAK
 
Pada tanggal 30 April 2012, utang pajak Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp1.255,8 
juta, yang terdiri dari utang pajak Perseroan sebesar Rp266,4 juta, utang pajak Entitas Anak 
sebesar Rp348,6 juta, dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp637,7 juta. Rincian utang pajak 
Perseroan dan Entitas Anak tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH

PERSEROAN
PPh Pasal 21 254,1
PPh Pasal 23 12,3
PPh Pasal 25 -
PPh Pasal 29 -
Utang Pajak PPh Perseroan 266,5

ENTITAS ANAK
PPh Pasal 21 22,5
PPh Pasal 23 6,8
PPh Pasal 25 40,6
PPh Pasal 29 278,7
Utang Pajak PPh Entitas Anak 348,6

Pajak Pertambahan Nilai 637,7
TOTAL UTANG PAJAK 1.252,8
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5. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pada tanggal 30 April 2012, biaya yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp17.128,1 juta 
yang terdiri dari THR dan bonus, jasa professional dan lain-lain yang sebagian besar merupakan 
asuransi, masing-masing sebesar Rp13.510,8 juta, Rp2.343,1 juta dan Rp1.274,2 juta.

6. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Berdasarkan akta No. 98 tanggal 20 April 2011, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit lokal 
(Rekening Koran) dari Bank BCA dengan jumlah tidak melebihi Rp15.000,0 juta yang terhitung 
sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan berakhir pada tanggal yang sama 12 bulan kemudian. 
Berdasarkan surat dari Bank BCA pada tanggal 4 April 2012, tingkat bunga yang dikenakan adalah 
9,5% per tahun. Berdasarkan surat dari Bank BCA pada tanggal 17 April 2012, Bank BCA telah 
menyetujui untuk memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau fasilitas kredit ini terhitung sejak 
20 April 2012 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2012.  

Sampai dengan tanggal 30 April 2012, fasilitas yang telah digunakan adalah sebesar  
Rp 4.996,0 juta.

7. UTANG BANK DAN LIABILITAS KEPADA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK 

Pada tanggal 30 April 2012, total utang bank dan liabilitas kepada lembaga keuangan non-bank 
adalah sebesar Rp583.459,3 juta yang terdiri dari utang bank sebesar Rp576.144,7 juta dan 
liabilitas lembaga keuangan non-bank sebesar Rp7.314,6 juta. 

A. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 April 2012, total utang bank terdiri dari utang bank jangka panjang sebesar 
Rp410.707,6 juta dan utang bank jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp165.437,1 juta dengan 
rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH
PT Bank Central Asia Tbk. 557.026.7
PT Bank Harda Internasional 20.086,2
Biaya transaksi utang yang belum diamortisasi (968,2)
Jumlah 576.144,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 165.437,1
Utang Bank Jangka Panjang 410.707,6
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Saldo masing-masing fasilitas utang yang telah digunakan sampai dengan 30 April 2012, adalah 
sebagai berikut:

 

 Jumlah fasilitas
Jumlah yang telah digunakan

2102 lirpA 03 iapmasagnub takgniTopmet hutaJsatilisaf
Rp'000 Rp'000

KI 2 21.365.000 172.623.11nuhat rep %52,112102 iraurbeP 52                   
KI 3 68.196.000 951.912.83nuhat rep %5,113102 ieM 52                   
KI 4 28.330.000    25 September 2014 11,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun

Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka Bank BCA 
891.899.12nuhat rep %5 habmatid iggnitret nalub 1                

KI 5 313.562.000  10 Maret 2016 11,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka Bank BCA              
1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun

KI 6 335.870.000  20 April 2017 10,50% - 11,25% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka Bank BCA              
1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun

KI 7 8.320.000      20 April 2015 10,50% - 11,25% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun                  
Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka Bank BCA 
1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun

KI 8 25.000.000    25 Juli 2016 9,5% per tahun yang dapat ditinjau kembali oleh Bank BCA pada
retenom nagnabmekrep nagned iauses taas paites

KI 9 422.292.000  5 tahun sejak masing-masing 10,5%per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
penarikan Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka Bank BCA

-nuhat rep %5 habmatid iggnitret nalub 1
Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya

KI 10 13.759.000    3 tahun sejak masing-masing 10,5%per tahun untuk penarikan sebelum 30 Juni 2012
penarikan Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya

KI 11 8.680.000      5 tahun sejak masing-masing 10,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
penarikan Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka Bank BCA 

-

-

nuhat rep %5 habmatid iggnitret nalub 1
Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya

KI 12 20.000.000    5 tahun sejak masing-masing 10,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
penarikan Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka Bank BCA 

-nuhat rep %5 habmatid iggnitret nalub 1
Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya

312.539.600

306.101.250

6.531.900

25.000.000

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 148 tanggal 30 April 2010 beserta perubahan-perubahannya, 
Perseroan dan beberapa Entitas Anak beserta Perusahaan Asosiasi menerima Fasilitas Kredit 
Investasi dari Bank BCA tidak melebihi dari Rp548.569,0 juta. 

Perseroan menandatangani dua perubahan atas Akta Perjanjian Kredit dengan Bank BCA dalam 
Akta No. 68 tanggal 12 Juli 2012 dan Akta No. 03 tanggal 1 Mei 2012 yang keduanya dibuat 
dihadapan Sri Buena Brahmana, SH, MKn, Notaris di Jakarta. Berdasarkan akta perjanjian tersebut, 
Bank BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp464.731,0 
juta, memperpanjang batas waktu penarikan fasilitas kredit investasi 6 dan/atau penggunaan 
fasilitas kredit lokal (rekening koran) menjadi 20 April 2013, serta menyetujui untuk mengubah 
tujuan penggunaan fasilitas kredit investasi 9 dengan menambahkan ISL dan LK sebagai debitur.

Fasilitas ini dijamin dengan Hak Guna Bangunan No. 603/Maphar dan No. 00646/Maphar, 3.169 
unit kendaraan taksi dan corporate guarantee dengan nilai tak terbatas dari PT Rajawali Corpora. 

Berdasarkan surat persetujuan Bank BCA No. 40201/GBK/2012, tanggal 1 Agustus 2012, Bank 
BCA telah menyetujui permohonan tentang persetujuan untuk melakukan perubahan anggaran 
dasar Perseroan dan Entitas Anak khususnya mengenai nilai nominal saham dan peningkatan 
modal dasar sesuai surat No.049/ETU/DP/VI/2012 dari Perseroan. Bank BCA juga telah menyetujui 
pengubahan status kelembagaan Perseroan dari tertutup menjadi terbuka dan melakukan 
penawaran umum perdana dengan syarat mempertahankan porsi kepemilikan PT Rajawali Corpora 
sebagai pemegang saham minimal lebih besar dari 50% dan mayoritas. 

Berdasarkan surat persetujuan Bank BCA No. 40224/GBK/2012, tanggal 1 Agustus 2012, Bank 
BCA telah menyetujui permohonan perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perubahan 
susunan pemegang saham minoritas dan perubahan susunan direksi serta komisaris.
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Berdasarkan surat persetujuan Bank BCA No. 40225/GBK/2012, tanggal 1 Agustus 2012, Bank 
BCA telah menyetujui permohonan pembelian seluruh saham PT Ekspres Mulia kencana dari 
ETAB.

Berdasarkan surat persetujuan Bank BCA No. 40227/GBK/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Bank BCA 
telah menyetujui permohonan pencabutan corporate guarantee yang diberikan oleh PT Rajawali 
Corpora dengan syarat pencabutan tersebut akan efektif setelah Perseroan selesai melaksanakan 
Penawaran Umum dan sahamnya telah tercatat di Bursa Efek.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak Perseroan 
dan Entitas Anak untuk mengubah anggaran dasar, menambah hutang selain hutang yang sudah 
ada, melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham melebihi 25% dari laba bersih 
konsolidasian (hal ini tidak berlaku apabila Perseroan telah melakukan Penawaran Umum), dan 
mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yang 
dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian:

•	 Rasio EBITDA terhadap beban bunga ditambah liabilitas pembayaran angsuran minimal 1 kali
•	 Rasio EBITDA terhadap beban bunga minimal 3 kali
•	 Rasio total liabilitas terhadap total modal (pinjaman pemegang saham diperhitungkan dalam 

total modal Perseroan dan tidak diperhitungkan sebagai liabilitas) maksimal 5,5 kali. Apabila 
rasio total liabilitas terhadap total modal Perseroan di atas 5,5 kali maka PT Rajawali Corpora 
harus memberikan tambahan modal atau pinjaman pemegang saham.

Pada tanggal 30 April 2012, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan di atas. 

Bank Harda Internasional

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2009, Perseroan menerima fasilitas Pinjaman 
Aksep Menurun dari PT Bank Harda Internasional sebesar Rp15.000,0 juta untuk jangka waktu  
66 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan taksi milik MEP dan corporate guarantee  
PT Mutiara Express Perdana. Tingkat bunga pinjaman sebesar 15,0% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Januari 2011, Perseroan menerima Fasilitas Pinjaman 
Kredit Investasi dari PT Bank Harda Internasional sebesar Rp403.000,0 juta untuk pembelian tiga 
(3) unit kendaraan dengan tanpa agunan dan tingkat bunga pinjaman sebesar 11,5% per tahun. 
Jangka waktu perjanjian kredit ini adalah 36 bulan. 

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Januari 2011, Perseroan menerima Fasilitas Kredit 
Dengan Angsuran dari PT Bank Harda Internasional dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp2.000,0 
juta dengan tingkat bunga 11,5% per tahun. Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah 60 bulan. Fasilitas 
ini dijamin dengan Hak Guna Bangunan No. 1904/Kebon Kelapa. 

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2012, Perseroan menerima Fasilitas Kredit 
dengan jumlah maksimum sebesar Rp9.700,0 juta dalam bentuk pinjaman dengan angsuran tidak 
termasuk bunga, provisi, dan biaya lainnya sebagai pinjaman pokok yang ditarik secara bertahap 
yaitu pada tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp5.400,0 juta dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar 
Rp4.300,0 juta untuk pembelian 2.818 Digital Dispatch System (DSD) dengan tingkat bunga 12,0% 
per tahun. Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah 15 Maret 2014.



23

B. LIABILITAS KEPADA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

Pada tanggal 30 April 2012, total liabilitas kepada lembaga keuangan non-bank adalah sebesar 
Rp7.314,6 juta yang terdiri dari liabilitas lembaga keuangan non-bank jangka panjang sebesar 
Rp4.363,7 juta dan liabilitas kepada lembaga keuangan non-bank jatuh tempo dalam satu tahun 
sebesar Rp2.950,8 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH

PT	Adira	Dinamika	Multifinance 6.284,9
SGF Finance 893,2
PT Astra Sedaya Finance 136,5
Jumlah 7.314,6

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 2.950,8
Utang Bank Jangka Panjang 4.363,7

PT	Adira	Dinamika	Multifinance

Perseroan	dan	MEP	menerima	fasilitas	pembiayaan	dari	PT	Adira	Dinamika	Multifinance	pada	tahun	
2010 dan 2009 dengan tingkat bunga berkisar antara 16,0% - 19,0% per tahun untuk fasilitas yang 
diterima pada tahun yang bersangkutan.

Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau dengan Jaminan 
Fidusia dengan jangka waktu pelunasan antara 36 sampai dengan 60 bulan.

PT Astra Sedaya Finance

Perseroan menerima fasilitas pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance pada tahun 2010, 2009 dan 
2008 dengan tingkat bunga berkisar antara 13%-18% per tahun untuk fasilitas yang diterima pada tahun 
yang bersangkutan.

Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau dengan Jaminan 
Fidusia untuk periode antara 24 sampai dengan 36 bulan.

8. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Pada tanggal 30 April 2012, liabilitas pajak tangguhan adalah sebesar Rp35.953,4 juta.

9. UANG JAMINAN PENGEMUDI

Pada tanggal 30 April 2012, uang jaminan pengemudi adalah sebesar Rp37.439,2 juta yang 
merupakan uang jaminan dari para Pengemudi Utama selama jangka waktu kerjasama operasi 
dengan Perseroan dan Entitas Anak sesuai dan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Operasi. 
Uang jaminan ini akan dipergunakan untuk menutup segala kerugian Perseroan dan Entitas Anak 
yang mungkin timbul, antara lain kerugian akibat pencemaran terhadap nama baik dan/atau citra 
Perseroan dan Entitas Anak, dan untuk mengurangi pembayaran harga jual taksi jika terjadi jual 
beli taksi seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Operasi.
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10. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH

Nilai kini kewajiban yang tidak didanai 22.177,4
Biaya jasa lalu yang belum diakui                                 (2.974,4)
Kerugian aktuarial yang belum diakui   (5.388,7)
Liabilitas bersih 13.814,3

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
URAIAN JUMLAH

Saldo awal 12.179,3
Beban periode berjalan 2.206,0
Pembayaran imbalan kerja karyawan (571,0)
Saldo akhir 13.814,3

KOMITMEN DAN KONTINJENSI 

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama operasi dengan pengemudi untuk mengadakan 
kerjasama dimana Perseroan memberikan hak kepada pengemudi untuk mengoperasikan 1 (satu) unit 
kendaraan taksi milik Perseroan dengan nomor pintu yang disebutkan di dalam perjanjian. Berdasarkan 
perjanjian kerjasama operasi, pengemudi diwajibkan untuk membayar Setoran Harian, menyediakan 
jaminan pengemudi dan dana cadangan dan memberikan ganti rugi kepada Perseroan untuk setiap 
kerugian yang disebabkan oleh Pengemudi, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian operasional. 
Perjanjian Kerjasama Operasi ini berlaku 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun.

Perseroan dan Entitas Anak, (kecuali MKS, ISL dan SIP), mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah 
dan bangunan  dengan beberapa pihak ketiga dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp24.887,1 juta 
yang akan berakhir antara tahun 2013 - 2021.

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN AUDITAN HINGGA TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERKAIT 
YANG DAPAT MENIMBULKAN LIABILITAS BAGI PERSEROAN

Perseroan menandatangani dua perubahan atas Akta Perjanjian Kredit dengan Bank BCA dalam Akta 
No. 68 tanggal 12 Juli 2012 dan Akta No. 03 tanggal 1 Mei 2012 yang keduanya dibuat dihadapan 
Sri Buena Brahmana, SH, MKn, Notaris di Jakarta. Berdasarkan akta perjanjian tersebut, Bank 
BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 464.731,0 juta, 
memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit lokal (rekening koran) 
dan fasilitas kredit investasi 6, serta menyetujui untuk mengubah tujuan penggunaan fasilitas kredit 
investasi 9 dengan menambahkan ISL dan LK sebagai debitur.
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SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 
30 APRIL 2012 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN 
TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH 
LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK 
MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2012 
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DITERBITKAN KEMBALI 
TANGGAL 30 APRIL 2012 DAN UNTUK PERIODE 4 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, 
SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG 
TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-
PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG 
SAHAM PUBLIK

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA 
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN 
KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI 
DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN 
DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.
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V.   ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca 
bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan Laporan keuangan konsolidasian 
Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang 
disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan lainnya dalam tabel bersumber dari Laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 April 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 
2010 dan 2009 dimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian 
dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 
tersebut, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 
(PSAK) 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan menyajikan kembali laporan keuangan 
tahun sebelumnya atas perubahan tersebut untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 
30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan periode lainnya diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota dari PKF 
International Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Diskusi dan analisa berikut ini dilakukan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan, termasuk catatan terkait, yang juga terdapat pada bagian lain dalam 
Prospektus ini, kecuali disebutkan sebaliknya. Anda harus membaca diskusi dan analisa berikut ini 
bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, termasuk catatan terkait. Hasil 
atas jangka waktu interim mungkin bukan merupakan indikasi hasil setahun penuh atau untuk suatu 
periode. Diskusi ini berisi laporan yang akan datang yang mencerminkan pandangan Perseroan saat 
ini sehubungan dengan kejadian dan kinerja keuangan yang akan datang. Hasil Perseroan yang 
sebenarnya dan hasil sebenarnya dari Entitas Anak mungkin berbeda secara material dari hasil yang 
diharapkan dalam laporan yang akan datang ini serta sebagai akibat faktor seperti yang disebut dalam 
“Faktor-Faktor Risiko” dan di bagian lain dalam Prospektus ini. 

1. UMUM

Beroperasi sejak tahun 1989, Perseroan adalah salah satu operator taksi terdepan di Indonesia, yang 
melayani khususnya wilayah Jadetabek dan kota-kota besar lain di seluruh Indonesia. Perseroan 
mengoperasikan jasa pelayanan taksi reguler di Jadetabek, Surabaya, Semarang dan Medan dan 
melalui Perusahaan Asosiasi mengoperasikan jasa pelayanan taksi premium di wilayah Jadetabek. 
Perseroan juga mengoperasikan VATB, baik melalui Entitas Anak maupun Perusahaan Asosiasi, yang 
termasuk jasa pelayanan limosin di Bali, Bandung dan Lombok, dan sejak Juli 2012, juga di Jakarta. 
Menurut Euromonitor (per Juli 2012), Perseroan adalah operator taksi terbesar kedua di Indonesia 
dengan 10,2% pangsa pasar di tahun 2011, berdasarkan jumlah kendaraan berlisensi yang dioperasikan 
oleh Perseroan dan Entitas Anak. Per 31 Desember 2011, Perseroan mengoperasikan armada taksi 
sebanyak 6.002 taksi reguler, dan melalui Perusahaan Asosiasi, 43 taksi premium berlisensi, dengan 
lebih dari 6.000 Pengemudi Utama dan 9.000 Pengemudi Cadangan. Per 30 April 2012, Perseroan 
mengoperasikan 6.396 taksi reguler berlisensi, dan melalui Perusahaan Asosiasi, 43 taksi premium 
berlisensi di wilayah Jadetabek.
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Perseroan menyediakan jasa pelayanan dalam tiga bidang bisnis utama:

•	 Pelayanan	 taksi	 reguler	 —	 Perseroan	 mengoperasikan	 bisnis	 taksi	 reguler	 Perseroan	 dengan	
skema kemitraan dengan Pengemudi Utama, dimana para Pengemudi Utama memberikan 
Jaminan Pengemudi dan Setoran Harian dan setelah enam atau tujuh tahun para Pengemudi 
Utama yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk membeli Kendaraan Taksi dan dapat 
menggunakannya untuk penggunaan pribadi mereka. Pelayanan taksi reguler Perseroan sebagian 
besar beroperasi melalui Entitas Anak di wilayah Jadetabek, Surabaya, Semarang dan Medan. 
Sampai dengan bulan Juni 2012, Perseroan memiliki 1.420 izin taksi reguler yang belum terutilisasi, 
berencana untuk mendapatkan 2.000 izin melalui Rencana Transaksi serta memperoleh tambahan 
Pengemudi Utama dan Perseroan berencana untuk meningkatkan jumlah armada taksi reguler 
Perseroan yang beroperasi sampai 8.035 unit menjelang akhir tahun 2012. Bisnis taksi reguler 
Perseroan merupakan penghasil 96,9% dan 91,6% dari pendapatan Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2011 serta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2012.

•	 Pelayanan	 taksi	 premium	 –	 Pelayanan	 taksi	 premium	 beroperasi	 di	 wilayah	 Jadetabek	melalui	
Perusahaan Asosiasi, EKJJ, dengan kepemilikan MKS sebesar 20,0%, berdasarkan syarat dan 
ketentuan dalam Perjanjian Pokok. Bisnis ini beroperasi berdasarkan gaji dan komisi dengan para 
pengemudi.

•	 VATB	 tersedia	 di	 Bali,	 Lombok,	 dan	 Bandung,	 dan	 sejak	 Juli	 2012	 juga	 di	 Jakarta.	 Layanan	
penyewaan kendaraan juga tersedia di wilayah Jadetabek. Perseroan mengoperasikan pelayanan 
limosin di Bali, Bandung, Jadetabek melalui Entitas Anak, EMP. Pengoperasian pelayanan limosin 
di Bali dioperasikan oleh NT, dan pelayanan limosin di Lombok, dioperasikan oleh ERU, dimana 
masing-masing merupakan Perusahaan Asosiasi dengan kepemilikan MKS sebesar 20,0%, 
berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian Pokok. Pelayanan penyewaan kendaraan Perseroan 
di Jadetabek disediakan melalui EMP. Perseroan juga merencanakan untuk memperluas usaha ke 
dalam bisnis pelayanan penyewaan bus menjelang akhir tahun 2012 dengan kapasitas bus yang 
memiliki 25 tempat duduk dan 47 tempat duduk di area Jadetabek melalui EKJJ. Bidang bisnis 
VATB ini mewakili kurang dari 3,0% pendapatan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 
31 Desember 2011 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012.

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, laba sebelum beban pajak 
masing-masing sebesar Rp3.417,4 juta, Rp46.337,1 juta dan Rp81.786,5 juta dan laba bersih periode 
berjalan dan jumlah laba komprehensif Perseroan untuk tahun tersebut masing-masing sebesar 
Rp2.868,1 juta, Rp35.454,7 juta dan Rp60.196,4 juta. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada 
30 April 2012, laba sebelum beban pajak adalah sebesar Rp37.395,4 juta dan laba bersih periode 
berjalan dan jumlah laba komprehensif Perseroan untuk periode yang sama adalah Rp28.356,8 juta.

Dasar Investasi Perseroan melalui MKS pada EKJJ, ERU dan NT

Bisnis taksi premium dioperasikan melalui EKJJ. Sedangkan VATB di Lombok dioperasikan melalui ERU 
dan sebagian di Bali melalui NT. Sebelum tahun 2010, Perseroan secara efektif memiliki saham 100,0% 
pada EKJJ, ERU dan NT, yang masing-masing merupakan 3,9%, 1,6% dan 0,3% dari pendapatan 
Perseroan tahun 2009. Pada tanggal 12 Agustus 2010, sebagai bagian dari strategi korporasi Perseroan, 
MKS melakukan divestasi sebesar 80,0% masing-masing dalam saham EKJJ, ERU dan NT kepada  
PT	Mahkota	Imperia,	pihak	tidak	terafiliasi,	dan	setelah	itu,	MKS	memiliki	20,0%	saham	dalam	masing-
masing EKJJ, ERU dan NT.

Berdasarkan syarat Perjanjian Pokok antara MKS dengan PT Mahkota Imperia, MKS bertanggung-
jawab atas manajemen dan pengoperasian EKJJ, ERU dan NT dan karenanya berhak atas biaya 
manajemen sebesar 5,0% dari keuntungan bersih masing-masing EKJJ, ERU dan NT yang dibukukan 
oleh MKS sebagai pendapatan. EKJJ, ERU dan NT membukukan pendapatan dan biaya operasional 
dalam pembukuan mereka masing-masing. Meskipun Perseroan mengoperasikan bisnis melalui EKJJ, 
ERU dan NT, Perseroan tidak mengendalikan entitas tersebut dan mencatat investasi Perseroan pada 
EKJJ, ERU dan NT dengan metode ekuitas dalam laporan keuangan Perseroan. Sebagai akibatnya, 
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Perseroan mengakui laba pada EKJJ, ERU dan NT dan perubahan pada ekuitas sebagai penghasilan 
komprehensif dalam ekuitas dan menyesuaikan perubahan tersebut pada jumlah investasi berjalan 
Perseroan. Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2011 dan periode empat 
bulan yang berakhir pada 30 April 2012, masing-masing EKJJ, ERU dan NT mengalami kerugian yang 
melebihi investasi Perseroan melalui MKS. Dengan demikian, untuk jangka waktu tersebut, Perseroan 
tidak mengakui kerugian lebih lanjut dan membukukan nilai investasi nol untuk hak minoritas Perseroan 
dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Reklasifikasi Informasi Keuangan tahun 2009 dan 2010

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun buku yang berakhir masing-masing 
pada	31	Desember	2010	dan	2009,	yang	tidak	disertai	dalam	prospektus	asli,	telah	direklasifikasi	sesuai	
dengan	penyajian	yang	digunakan	di	Laporan	Keuangan	Konsolidasian	yang	telah	direklasifikasi	untuk	
tahun-tahun buku yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2010 dan 2009 disertakan dalam 
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan 
tahun-tahun buku yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, untuk tujuan 
perbandingan,	 dan	 digunakan	 untuk	 tujuan	 pembahasan	 di	 dalam	 Bab	 V.	 Rincian	 reklasifikasi	 dan	
pernyataan kembali, termasuk penyesuaian laporan keuangan tahun 2010 dan 2009 telah dijelaskan 
pada catatan No. 36 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-tahun buku yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 
2011, 2010 dan 2009. 

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KEGIATAN 
OPERASIONAL PERSEROAN 

Jumlah Armada dan Pengemudi

Kegiatan operasional Perseroan dipengaruhi secara langsung oleh jumlah Kendaraan Taksi yang 
dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan. Pada saat yang sama dengan peningkatan jumlah armada 
dan pengemudi, Perseroan meningkatkan pendapatan berdasarkan skema kemitraan dengan 
mengumpulkan Setoran Harian per pengemudi bagi taksi reguler. Untuk tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2011, dan periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012, pendapatan dari 
operasional taksi reguler masing-masing sebesar 96,9% dan 91,6% dari total pendapatan. 

Jumlah Kendaraan Taksi yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan selanjutnya bergantung pada 
belanja modal Perseroan, jumlah izin taksi yang diperoleh dan jumlah pengemudi yang dimiliki untuk 
mengoperasikan kendaraan Perseroan. Belanja modal Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, 
antara lain, biaya pendanaan, keadaan perekonomian pada umumnya dan perubahan strategi bisnis 
Perseroan. Jumlah izin taksi yang mampu diperoleh Perseroan bergantung pada proses penawaran 
dan seleksi yang bersaing atas izin taksi. 

Terdapat rentang waktu, biasanya sekitar 2 bulan, antara waktu kendaraan diterima oleh Perseroan 
dari dealer dengan waktu kendaraan tersebut mulai beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Selama 
rentang waktu ini kendaraan akan diubah peruntukannya menjadi Kendaraan Taksi dan Perseroan 
melakukan perekrutan pengemudi untuk kendaraan tersebut. Misalnya, meskipun Perseroan menambah 
739 kendaraan pada kuartal terakhir tahun 2011, kendaraan tersebut belum beroperasi sampai kuartal 
pertama tahun 2012.

Jumlah pengemudi yang mampu direkrut Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain, faktor 
persaingan dan faktor ekonomi yang mempengaruhi insentif pengemudi seperti kondisi perekonomian 
pada umumnya dan perubahan dalam tuntutan pasar.

Kegiatan	 operasional	 Perseroan	 juga	 dipengaruhi	 secara	 signifikan	 oleh	 biaya	 yang	 terkait	 dengan	
armada taksi Perseroan, yang merupakan 84,5% dan 84,1% dari total beban langsung untuk tahun buku 
yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2011 dan periode empat bulan yang berakhir pada 
30	April	 2012.	Bisnis	Perseroan	memerlukan	belanja	modal	 yang	signifikan	untuk	kendaraan,	biaya	
perizinan kendaraan, dan pembiayaan. Biaya yang terkait armada juga termasuk biaya yang terkait 
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dengan kecelakaan dan pemeliharaan, premi asuransi untuk taksi reguler dan premi asuransi ke pihak 
ketiga (“third-party liability”) untuk kendaraan VATB yang dimiliki oleh EMP. Premi asuransi untuk taksi 
premium dan kendaraan VATB yang dimiliki oleh Perusahaan Asosiasi dibayar oleh masing-masing 
Perusahaan Asosiasi. Perubahan dalam biaya terkait dengan armada biasanya berhubungan dengan 
perubahan jumlah armada. Perseroan juga memperoleh manfaat dari skala ekonomi karena bisnis 
Perseroan	memiliki	sejumlah	biaya	tetap	yang	signifikan,	dengan	marjin	yang	meningkat	seiring	dengan	
peningkatan jumlah armada Perseroan. Biaya tetap tersebut termasuk diantaranya biaya pegawai 
dan manajemen, biaya infrastruktur yang terkait dengan “call and dispatch center”, biaya gedung dan 
pemeliharaan pool taksi serta biaya teknologi untuk sistem informasi.

Setoran Harian

Pendapatan yang dihasilkan oleh Perseroan dipengaruhi secara langsung oleh Setoran Harian yang 
dibebankan ke pengemudi taksi reguler Perseroan. Setoran Harian dipengaruhi oleh biaya investasi 
Perseroan, seperti harga kendaraan baru, pembiayaan, target internal atas tingkat pengembalian 
(internal rate of return) Perseroan dan perkembangan bisnis Perseroan sesuai dengan strategi bisnis 
Perseroan. 

Setoran Harian yang harus dibayar oleh para pengemudi taksi reguler Perseroan dan marjin laba 
Perseroan	 juga	 berbeda	menurut	 lokasi	 geografis.	Secara	 umum	Perseroan	mengenakan	 satu	 tarif	
setoran yang sama untuk para pengemudi di daerah Jadetabek dan tarif setoran berbeda untuk para 
pengemudi di kota-kota lain di mana Perseroan beroperasi. Perbedaan ini mencerminkan dinamika 
kota tersebut, daya beli masyarakat, persaingan dan biaya upah dan biaya hidup di masing-masing 
kota dimana Perseroan dan Entitas Anak beroperasi. Setoran Harian diterima Perseroan dan Entitas 
Anak dari para pengemudi taksi reguler di wilayah Jadetabek lebih tinggi dibandingkan dengan Setoran 
Harian di luar wilayah Jadetabek. Sebagai akibatnya, kegiatan operasional Perseroan dipengaruhi oleh 
perubahan	dalam	kombinasi	lokasi	operasional	secara	geografis.

Perubahan dalam Setoran Harian yang diterima Perseroan dari para pengemudi taksi reguler merupakan 
faktor	yang	secara	signifikan	mempengaruhi	pendapatan	Perseroan.	Perseroan	menentukan	Setoran	
Harian untuk tahun tertentu, dan para pengemudi membayar Setoran Harian sesuai dengan jumlah yang 
ditetapkan pada tahun mereka mengadakan perjanjian kerja sama selama jangka waktu perjanjian, 
jumlah mana dapat disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Perseroan. Tabel berikut ini menunjukkan 
persentase perubahan dalam Setoran Harian untuk periode yang dibandingkan dengan periode 
sebelumnya:

Tahun yang berakhir pada 
31 Desember

Empat bulan yang 
berakhir pada 30 April

Menurut Lokasi: 2009 2010 2011 2011 2012
Wilayah Jadetabek....................................................... +18,3% +4,8% +6,8% +6,8% 0,0%
Di luar wilayah Jadetabek(1).......................................... +27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(1) Surabaya, Semarang dan Medan. Tidak termasuk Lombok, di mana Perseroan beroperasi melalui Entitas Anak dari Perusahaan 
Asosiasi, dan Bali di mana Perseroan tidak mengoperasikan jasa pelayanan taksi reguler.

Perubahan dalam Setoran Harian mencerminkan perubahan harga kendaraan baru, pembiayaan, 
kenaikan biaya upah dan perubahan tingkat pengembalian internal yang ditargetkan Perseroan. Setoran 
Harian di luar wilayah Jadetabek pada tahun 2010, 2011 hingga bulan April 2012 tidak mengalami 
perubahan dari Setoran Harian yang ditentukan di tahun 2009 karena Perseroan tidak melakukan 
ekspansi setelah tahun 2009 di kota-kota tersebut. Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan yang fokus 
pada perluasan bisnis taksi reguler Perseroan di wilayah Jadetabek.
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Kombinasi Jasa Pelayanan

Penentuan harga dan marjin laba berbeda-beda menurut jenis jasa pelayanan. Perseroan 
mengoperasikan tiga jasa pelayanan: jasa pelayanan taksi reguler, sebagian besar melalui Entitas 
Anak;	jasa	pelayanan	taksi	premium	yang	seluruhnya	melalui	Perusahaan	Asosiasi	dan	jasa	pelayanan	
VATB baik melalui Entitas Anak maupun Perusahaan Asosiasi. Untuk tahun buku yang berakhir pada 
31 Desember 2009, 2010 dan 2011, dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 
pendapatan Perseroan yang berasal dari bisnis taksi reguler masing-masing sebesar 85,0%, 92,8%, 
96,9% dan 91,6%. Saat ini Perseroan tidak menghasilkan pendapatan dari bisnis taksi premium dan 
VATB kecuali VATB yang dioperasikan melalui Entitas Anak, yaitu EMP. Perseroan merencanakan untuk 
meningkatkan bisnis VATB di Bali melalui EMP.

Perseroan mengoperasikan bisnis taksi reguler dengan skema kemitraan dengan para pengemudi, 
dimana Perseroan membeli Kendaraan Taksi dan pengemudi mengoperasikan kendaraan berdasarkan 
syarat di dalam perjanjian kerjasama antara Pengemudi Utama dan Perseroan. Pengemudi Utama 
memberikan setoran awal berupa jaminan dan Setoran Harian untuk mengoperasikan taksi, dan sisa 
setoran yang dikumpulkan dari para penumpang menjadi hak pengemudi. Per tanggal 30 April 2012, 
Jaminan Pengemudi adalah sebesar Rp7,5 juta. Pengemudi juga bertanggung-jawab atas biaya bahan 
bakar dan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Jaminan Pengemudi berlaku sebagai jaminan untuk turut 
serta dalam skema kemitraan dan untuk mengoperasikan taksi Perseroan. Para Pengemudi Utama yang 
memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk membeli Kendaraan Taksi dan mengkonversikannya 
untuk penggunaan pribadi mereka setelah lima hingga tujuh tahun. Perseroan menjual kendaraan 
kepada Pengemudi Utama dengan harga yang biasanya mengacu pada Jaminan Pengemudi yang 
diberikan saat awal perjanjian kerjasama. Pada umumnya pengemudi memenuhi syarat untuk membeli 
kendaraan taksi yang kemudian dikonversikan menjadi kendaraan pribadi, dan mampu menjual kembali 
kendaraan tersebut di pasar sekunder.

Untuk bisnis taksi premium, EKJJ mempekerjakan para pengemudi yang dibayar berdasarkan gaji 
serta komisi yang dihitung berdasarkan Pendapatan Argo. Untuk VATB, Perseroan beroperasi melalui 
EMP dan Perusahaan Asosiasi. EMP dan Perusahaan Asosiasi mempekerjakan para pengemudi yang 
dibayar dengan skema gaji. EMP dan Perusahaan Asosiasi bertanggung-jawab untuk biaya pembelian 
kendaraan, bahan bakar, pemeliharaan dan perbaikan. 

Keuntungan bisnis taksi reguler Perseroan sebagian besar tergantung pada Setoran Harian yang 
diterima oleh Perseroan dari para pengemudi taksi reguler, jumlah para pengemudi taksi reguler yang 
turut serta dalam skema kemitraan Perseroan, jumlah taksi yang dioperasikan dan biaya pembelian 
serta pembiayaan kendaraan yang digunakan oleh para pengemudi, termasuk suku bunga pinjaman 
untuk pembiayaan kendaraan. 

Untuk Perusahaan Asosiasi, keuntungan bisnis taksi premium sebagian besar tergantung pada setoran 
yang dihasilkan oleh para pengemudi taksi premium, volume pemesanan pelayanan taksi, gaji dan 
komisi pengemudi. Keuntungan VATB sebagian besar tergantung pada tren permintaan penggunaan 
jasa pelayanan limosin dan volume pemesanan untuk jasa pelayanan kendaraan mewah dan gaji yang 
dibayarkan kepada pengemudi.

Suku Bunga dan Pembiayaan

Pinjaman dari bank dan pihak lain merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi pembelian taksi 
dan kendaraan lain, bagi pengembangan pool dan armada taksi Perseroan. Per tanggal 31 Desember 
2011 dan 30 April 2012, pinjaman bank dan pinjaman lain Perseroan masing-masing adalah sebesar 
Rp615.051,8 juta dan Rp588.455,3 juta, dengan fasilitas bank yang tersedia dan belum digunakan 
masing-masing sebesar Rp106.027,2 juta dan Rp543.657,6 juta. Per tanggal 31 Desember 2011 dan 
30 April 2012, beban bunga untuk pinjaman bank dan pinjaman lain Perseroan masing-masing adalah 
sebesar Rp 55.432,6 juta dan Rp 21.503,9 juta. 
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Sebagian besar pinjaman Perseroan adalah pinjaman dari Bank BCA dengan suku bunga tetap selama 
periode tiga tahun pertama, diikuti dengan suku bunga mengambang dengan referensi pada suku 
bunga deposito berjangka Bank BCA ditambah spread untuk sisa jangka waktu pinjaman. Suku bunga 
tetap untuk setiap penarikan (“tranche”) ditentukan sesuai dengan referensi suku bunga pinjaman yang 
dipublikasikan oleh Bank BCA pada saat penarikan, dan biasanya Bank BCA menyesuaikan bunga 
pinjamannya sesuai dengan referensi suku bunga pinjaman Bank Indonesia setiap dua bulan. Setiap 
kenaikan dalam deposito berjangka Bank BCA dan suku bunga referensi pinjaman akan meningkatkan 
biaya bunga untuk pembiayaan ekspansi armada dan pengembangan pool taksi Perseroan dan akan 
secara negatif mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan begitu pula sebaliknya.

Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pengawasan instansi yang berwenang di sektor jasa pelayanan transportasi. Instansi 
tersebut mempunyai wewenang atas kebijakan sektor jasa transportasi, termasuk izin yang diperlukan 
untuk mengoperasikan bisnis, cara Perseroan mengoperasikan kendaraan, tarif taksi yang dikenakan 
oleh Perseroan kepada para penumpang serta kewajiban Perseroan untuk patuh terhadap ketentuan 
keselamatan dan lingkungan. Perizinan biasanya ditawarkan melalui proses tender dan berlaku selama 
jangka waktu lima tahun. Untuk wilayah DKI Jakarta, izin diberikan berdasarkan perjanjian antara Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta dan Perseroan yang berjangka waktu tujuh tahun dan dapat diperpanjang. 
Perusahaan yang mengoperasikan jasa pelayanan taksi reguler diharuskan untuk memperoleh 
persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah daerah setempat yang memiliki kewenangan atas setiap 
wilayah operasional masing-masing perusahaan, juga diwajibkan untuk salah satunya memiliki asuransi 
yang mencakup perlindungan atas jiwa pengemudi.

Usaha Perseroan untuk mematuhi perubahan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan 
kenaikan biaya operasional dan administrasi, atau mengurangi pendapatan operasional, serta biaya 
modal yang lebih tinggi.

3. BIAYA BAHAN BAKAR 

Biaya	 bahan	 bakar	 adalah	 komponen	 yang	 signifikan	 dari	 biaya	 operasional	 sehubungan	 dengan	
bisnis taksi premium dan VATB yang dioperasikan oleh Grup Express. EMP dan Perusahaan Asosiasi 
menanggung biaya bahan bakar untuk kendaraan yang mereka miliki. Biaya bahan bakar untuk EMP 
dicatat sebagai bagian dari beban langsung dan merupakan 0,1%, 0,1%, 0,4% dan 0,4% dari total 
beban langsung Perseroan secara berurutan untuk tahun-tahun buku yang berakhir 31 Desember 
2009, 2010 dan 2011 serta periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012. 

Biaya	 bahan	 bakar	 non-subsidi	 berfluktuasi	 secara	 signifikan	 sejalan	 dengan	 perubahan	 harga	
minyak dunia, sebagaimana telah terjadi sebelumnya dan akan terus berlanjut demikian, tergantung 
pada	volatilitas	dan	fluktuasi	harga	menurut	pasokan	dan	permintaan.	Harga	bahan	bakar	premium	
bersubsidi di Indonesia turun dari Rp5.000 per liter pada tahun 2009 menjadi Rp4.500 per liter pada 
tahun 2010 dan 2011. Selain itu, biaya bahan bakar saat ini disubsidi oleh Pemerintah dan subsidi ini 
mungkin dikurangi atau dihapuskan di kemudian hari, yang akan mengakibatkan peningkatan biaya 
bahan bakar bagi EMP dan Perusahaan Asosiasi. EMP dan Perusahaan Asosiasi mungkin tidak dapat 
membebankan kenaikan biaya bahan bakar yang akan datang secara langsung kepada para pelanggan 
taksi premium dan VATB. 

Perseroan memperoleh bahan bakar dari stasiun pengisian bahan bakar setempat dan pada saat ini 
tidak mempunyai perjanjian pembelian bahan bakar. Selain itu, saat ini Perseroan tidak melakukan 
lindung nilai (hedging) atas harga bahan bakar dalam bentuk perjanjian swap harga bensin atau 
perjanjian option harga bahan bakar. Untuk VATB yang dioperasikan, Perseroan dapat membebankan 
semua atau sebagian kenaikan harga bahan bakar kepada para penumpang dalam bentuk biaya 
tambahan (surcharge). Untuk taksi premium yang dioperasikan oleh Perusahaan Asosiasi, tarif taksi 
dibatasi oleh tarif yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah setempat dan tergantung pada Organda 
untuk mengusulkan kenaikan tarif taksi dan pemerintah pada umumnya menyetujui kenaikan tarif taksi 
untuk mencerminkan kenaikan harga bahan bakar.
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Dengan	ekspansi	VATB	yang	akan	dilakukan,	harga	bahan	bakar	akan	menjadi	faktor	signifikan	yang	
mempengaruhi kegiatan operasional Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi karena Entitas Anak dan 
Perusahaan Asosiasi yang menanggung biaya bahan bakar dan bukan para pengemudi. 

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar bagi taksi reguler Perseroan mungkin tidak secara langsung 
mempengaruhi jumlah Setoran Harian yang diperoleh Perseroan, namun dapat menyebabkan Perseroan 
menurunkan jumlah Setoran Harian untuk mengurangi resiko kurang setor, yang dapat mempengaruhi 
secara negatif pendapatan Perseroan. 

Kondisi Perekonomian Indonesia

Kinerja Perseroan tergantung pada perkembangan perekonomian secara umum khususnya di 
Indonesia, yang akan mempengaruhi permintaan pelayanan jasa transportasi Grup Express di seluruh 
segmen bisnis. Selain itu, biaya operasional Grup Express tergantung pada rencana pertumbuhan dan 
ekspansi Grup Express di Indonesia dan dipengaruhi oleh biaya dan upah di mana masing-masing 
entitas Grup Express beroperasi.

Indonesia mengalami perubahan ekonomi yang pesat seiring dengan berlangsungnya pemulihan dan 
pembangunan setelah terjadinya guncangan ekonomi besar yang diderita selama krisis keuangan 
Asia yang dimulai di pertengahan tahun 1997. Menurut Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, 
dalam	tahun-tahun	terakhir,	Indonesia	telah	mengalami	pertumbuhan	ekonomi	yang	signifikan,	dengan	
pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 6,0%, 4,6%, 6,2% dan 6,5% secara berurutan pada tahun 
2008, 2009, 2010 dan 2011, dan 6,3% pada kuartal pertama tahun 2012. Dengan pengecualian tahun 
2008	ketika	 inflasi	11,1%,	 inflasi	pada	beberapa	tahun	terakhir	 telah	berada	pada	tingkat	menengah	
dengan kenaikan indeks harga konsumen sebesar 11,1%, 2,8%, 7,0% dan 3,8% secara berurutan 
pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tanggal  
10 Nopember 2011, Bank Indonesia menurunkan suku bunga referensi Bank Indonesia (“Suku Bunga 
BI”) sebesar 50 basis point menjadi 6,0%, tidak lama setelah Suku Bunga BI turun dari 6,75% menjadi 
6,5% pada 11 Oktober 2011. Awal tahun 2011, pada tanggal 4 Februari 2011, Bank Indonesia menaikkan 
Suku Bunga BI dari 6,5% menjadi 6,75%.

Pada	tahun	2010,	Indonesia	dan	negara	lain	di	Asia	mengalami	pemulihan	ekonomi	secara	signifikan	
didukung oleh fundamental ekonomi regional yang kuat dan permintaan produksi barang dan jasa 
dalam dan luar negeri yang melambung tinggi. Pemulihan ini terjadi meskipun terdapat ketidakpastian 
ekonomi di Amerika Serikat dan kekhawatiran mengenai tingginya tingkat utang di negara-negara Uni 
Eropa non-inti.

Pada tanggal 15 Desember 2011, Fitch Ratings (“Fitch”) menaikkan peringkat kredit negara dan 
peringkat utang jangka panjang valuta asing untuk Indonesia menjadi BBB- dari BB+, yang merupakan 
tingkat tertinggi sejak krisis keuangan Asia. Fitch menyatakan bahwa kenaikan peringkat mencerminkan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan kuat, rasio utang yang rendah dan cenderung menurun, 
likuiditas eksternal yang semakin menguat serta kerangka kebijakan makro yang terpercaya. Fitch juga 
menyatakan outlook untuk peringkat Indonesia adalah stabil. Pada tanggal 18 Januari 2012, Moody’s 
Investors Services, Inc. juga menaikkan peringkat kredit negara Indonesia menjadi Baa3 dari Ba1.

Kondisi perekonomian pada umumnya tetap menguntungkan bagi Indonesia pada tahun 2012. Namun, 
lingkungan regional di Asia telah terhambat oleh beberapa kejadian internasional penting, khususnya 
pada beberapa bulan terakhir. Di Eropa, krisis utang negara di Yunani, Italia dan negara-negara Uni 
Eropa non-inti  yang muncul pada akhir tahun 2009 telah meningkat meskipun terdapat tindakan 
bersama dan bantuan dari negara Uni Eropa lain, yang menyebabkan ketakutan akan dampak negatif 
dan pengaruh di pasar keuangan. Hal ini diperburuk dengan penurunan peringkat kredit jangka panjang 
Amerika oleh Standard & Poor’s dari “AAA” menjadi “AA+” dengan outlook negatif pada tanggal  
5 Agustus 2011, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan para investor dan kenaikan volatilitas di 
pasar keuangan.
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Kondisi perekonomian Indonesia 2012-2013

Ditengah-tengah ketidakpastian perekonomian global, perekonomian Indonesia masih berada di posisi 
yang lebih baik dibandingkan negara-negara lainya. Pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,5% merupakan 
yang tertinggi sejak tahun 1996 dan juga merupakan pertumbuhan ketiga tertinggi setelah Cina dan India di 
antara negara-negara G-20. Lebih lanjut, pada saat negara-negara berkembang mengalami perlambatan 
ekonomi di kuartal-II 2012, Indonesia malah sebaliknya dimana pertumbuhan ekonomi berekspansi dari 
6.3% yoy di kuartal-I ke 6.4% yoy di kuartal-II 2012 karena solidnya permintaan domestik. Kondisi ini 
didukung oleh masih kuatnya daya beli konsumen yang didukung oleh perbaikan tingkat pendapatan 
dan ketersedian lapangan pekerjaan. Di sisi lain, pertumbuhan investasi yang kuat juga melengkapi 
motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BKPM, total investasi langsung mencetak 
pertumbuhan tahunan sebesar 24% di kuartal-II 2012, yang mana didominasi oleh meningkat pesatnya 
invetasi asing (FDI) yang bertumbuh 30% di periode yang sama. Pengeluaran pemerintah juga tercatat 
membaik didukung oleh kebijakan percepatan proses tender proyek dan kenaikan gaji pegawai negeri.

Dengan latar belakang tersebut, Mandiri Sekuritas Research melihat perekonomian Indonesia masih 
dapat bertahan ditengah-tengah pelemahan ekonomi global. Ekonomi Indonesia diperkirakan dapat 
tumbuh 6,2% di tahun 2012 yang didukung oleh permintaan domestik yang solid, meskipun sedikit 
melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh efek perlambatan 
ekonomi global. Di tahun 2013, momentum pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih kuat 
sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan mulai berjalannya beberapa proyek infrastruktur. PDB 
diproyeksikan akan kembali terakselerasi ke 6,5% di tahun 2013. 

4. PERPAJAKAN

Perseroan saat ini memperoleh manfaat dari perlakuan pajak khusus sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk pembelian armada taksi dalam bentuk pengembalian atau restitusi 
PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) sebesar 30,0% dari harga pembelian berdasarkan 
CIF (cost insurance and freight) atas penggunaan kendaraan untuk transportasi umum, dengan syarat 
kendaraan difungsikan sebagai angkutan umum minimal lima tahun masa pemakaian. Tarif pajak 
penghasilan efektif Perseroan adalah 28,0%, 25,0%, 25,0%, dan 25,0% untuk tahun yang berakhir 
masing-masing pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 dan untuk empat bulan pertama yang berakhir 
pada 30 April 2012. Kondisi keuangan Perseroan akan terpengaruh apabila Perseroan tidak lagi 
mendapat keuntungan dari perlakuan pajak khusus tersebut karena perubahan peraturan perundang-
undangan atau karena alasan lain.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 

Kebijakan akuntansi berikut ini adalah kebijakan yang dianggap oleh Perseroan merupakan atau akan 
merupakan kebijakan yang paling penting dalam pemahaman dan evaluasi lengkap mengenai hasil 
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dilaporkan dan yang akan datang karena 
melibatkan perkiraan hal-hal yang pada dasarnya tidak pasti. Kebijakan ini sesuai dengan prinsip dan 
praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia, Perseroan menggunakan penilaian, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:
i.	 aplikasi	kebijakan	akuntansi;
ii. jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan serta aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan 

keuangan	konsolidasian;	dan	
iii. jumlah pendapatan dan biaya yang dilaporkan selama periode pelaporan.

Meskipun estimasi-estimasi ini disiapkan berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen mengenai 
kejadian dan kegiatan saat ini, namun demikian hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari perkiraan 
tersebut.

Estimasi dan asumsi ditinjau secara terus menerus. Revisi pada estimasi akuntansi diakui dalam periode 
ketika estimasi direvisi dan dalam periode berikutnya yang terpengaruh.
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Aset dan Liabilitas Keuangan 

1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana 
pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset 
keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan atau kebiasaan pasar yang berlaku, dan diukur sebesar 
nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Aset	 keuangan	 Perseroan	 dan	 Entitas	Anak	 diklasifikasikan	 sebagai	 pinjaman	 yang	 diberikan	 dan	
piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak 
mempunyai	 kuotasi	 di	 pasar	 aktif	 diklasifikasi	 sebagai	 “pinjaman	 yang	diberikan	dan	piutang”,	 yang	
diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi 
penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka 
pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan 
diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama 
periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan 
estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan 
dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku 
bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen 
keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat 
bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. 

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan nilai aset keuangan 

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Aset keuangan 
diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi 
setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada 
estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat di estimasi secara handal.
Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

•	 kesulitan	keuangan	signifikan	yang	dialami	penerbit	atau	pihak	peminjam;	atau
•	 pelanggaran	 kontrak,	 seperti	 terjadinya	 wanprestasi	 atau	 tunggakan	 pembayaran	 pokok	 atau	

bunga;	atau
•	 terdapat	kemungkinan	bahwa	pihak	peminjam	akan	dinyatakan	pailit	atau	melakukan	reorganisasi	

keuangan. 

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara 
individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio 
piutang dapat termasuk pengalaman Perseroan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan 
keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan 
atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan 
nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa 
datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.
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Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas 
aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan 
penurunan nilai. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan 
penurunan nilai. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan 
terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan penurunan nilai diakui dalam 
laporan laba rugi.

2. Liabilitas Keuangan 

Liabilitas	 keuangan	Perseroan	dan	Entitas	Anak	diklasifikasi	 sebagai	 liabilitas	 keuangan	 yang	pada	
awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya 
perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga 
diakui berdasarkan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak tersebut 
meliputi utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, utang bank 
jangka panjang dan pinjaman lembaga keuangan non bank.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman 
diakui selama jangka waktu pinjaman.

3. Derecognition – Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak 
kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perseroan dan Entitas Anak mentransfer 
aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset 
kepada entitas lain. Jika Perseroan dan Entitas Anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara 
substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, 
maka Perseroan dan Entitas Anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan 
liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perseroan dan Entitas Anak memiliki 
secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perseroan 
dan Entitas Anak masih mengakui aset keuangan tersebut dan juga mengakui pinjaman yang dijamin 
sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas 
Perseroan dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

4. Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan 
dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

•	 saat	ini	memiliki	hak	yang	berkekuatan	hukum	untuk	saling	melakukan	saling	hapus	atas	jumlah	
yang	telah	diakui	tersebut;	dan

•	 Perseroan	dan	Entitas	Anak	berniat	untuk	menyelesaikan	secara	neto	atau	untuk	merealisasikan	
aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Goodwill

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya pengendalian 
(tanggal akuisisi). Goodwill diukur sebagai selisih dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan 
nonpengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki 
pihak	pengakuisisi	pada	pihak	yang	diakuisisi	(jika	ada)	atas	jumlah	selisih	bersih	dari	aset	teridentifikasi	
yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.
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Jika setelah penilaian kembali, kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak pada nilai wajar aset bersih yang 
teridentifikasi	dari	pihak	yang	diakuisisi	melebihi	dari	imbalan	yang	dialihkan,	jumlah	setiap	kepentingan	
nonpengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki 
pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada), selisihnya diakui segera dalam laba atau rugi 
sebagai pembelian dengan diskon.

Efektif 1 Januari 2011, goodwilll tidak diamortisasi melainkan direview untuk penurunannya sekurang-
kurangnya sekali setahun.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Perusahan 
dan entitas anak yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit 
penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan, dan 
ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari 
unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama untuk 
mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke 
aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Rugi 
penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya. 

Pada pelepasan entitas anak, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan 
laba atau rugi atas pelepasan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Kecuali Goodwill

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak,  Perseroan menelaah 
nilai tercatat atas aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut 
telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali 
dari aset tersebut diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak 
memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, 
Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas 
atas aset. 

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai 
pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang 
dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat 
diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. 
Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk 
tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan 
akumulasi kerugian penurunan nilai. 

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh 
dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.
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Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat 
terjadinya beban tersebut. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, 
mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar 
kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan beralih ke entitas 
yang bersangkutan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Keuntungan atau kerugian dari 
penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan 
dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Taksi Reguler 

Pendapatan dari kegiatan operasi taksi reguler diakui berdasarkan jumlah Setoran Harian yang 
ditetapkan dalam perjanjian kerjasama dengan Pengemudi Utama. 

Penjualan Jasa 

Pendapatan dari kegiatan penyewaan Kendaraan melalui VATB dan bengkel diakui pada saat jasa 
diserahkan kepada pelanggan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya beban tersebut. 

Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung 
berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari 
perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan 
pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak 
dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar 
kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan 
berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan 
peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan 
cara Perseroan dan Entitas Anak ekspektasikan pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau 
menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah 
tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai 
untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan 
secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika 
aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan 
oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perseroan dan Entitas Anak yang berbeda bermaksud untuk 
memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.
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Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali 
sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau 
rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut 
pajak juga diakui di luar laba atau rugi. 

Imbalan Kerja 

Perseroan dan Entitas Anak memberikan imbalan pasca kerja program imbalan pasti untuk karyawan 
sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat pendanaan 
yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Berdasarkan PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja, yang efektif pada 1 Januari 2012, keuntungan 
dan kerugian aktuarial diukur dengan menggunakan dua alternatif yaitu menggunakan pendekatan 
koridor atau mengakui secara langsung keuntungan/kerugian aktuaria di pendapatan komprehensif 
lain. Perseroan dan Entitas Anak menggunakan pendekatan koridor dalam mengukur keuntungan dan 
kerugian aktuarial.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan 
dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui 
dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam 
program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau 
vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata 
sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini 
kewajiban imbalan pasti yang disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum 
diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

6. KEGIATAN OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN

KOMPONEN POKOK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan, 
termasuk masing-masing pos sebagai persentase dari pendapatan Perseroan untuk masing-masing 
periode yang dimaksud. Calon investor harus membaca tabel ini bersama dengan Laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan, beserta catatan atas Laporan keuangan konsolidasian, yang tercantum dalam 
Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Yang Berakhir 

Pada Tanggal 30 April
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 

31 Desember
2012 2011 2011 2010 2009

Pendapatan   155.512,5   102.096,6   338.359,3 219.254,2   187.995,5 
Beban langsung    99.699,2    69.630,3  200.635,8   163.405,0   162.949,9 
Laba bruto    55.813,2    32.466,3   137.723,6    55.849,2    25.045,6 
Pendapatan bunga 366,9 493,0 1.117,9 1.156,3 541,7
Keuntungan penjualan aset tetap 8,5 2.205,9 4.893,4 10.507,3 2.408,8
Beban umum dan administrasi   20.388,6    16.457,3   69.901,6    43.131,9    31.033,1 
Keuntungan penjualan investasi - - - 15.309,1 -
Lain-lain     1.595,3 2.155,8 7.953,2 6.647,1 6.454,3
Laba sebelum pajak    37.395,4    20.863,8    81.786,5    46.337,1     3.417,4 
Beban pajak – bersih     9.038,6     5.148,7    21.590,1    10.882,3       549,3 
Laba bersih periode berjalan    28.356,8    15.715,1     60.196,4    35.454,7     2.868,1 
Pendapatan komprehensif lain - - - - -
Jumlah laba komprehensif    28.356,8    15.715,1     60.196,4    35.454,7     2.868,1 
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Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan Kendaraan Taksi, Kendaraan Sewa 
dan lain-lain.

Kendaraan Taksi

Pendapatan dari Kendaraan Taksi terdiri dari pendapatan dari bisnis taksi reguler Perseroan dan 
Entitas Anak. Pendapatan dari bisnis taksi reguler Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari 
setoran tetap yang diterima dari para pengemudi taksi reguler Perseroan dan Entitas Anak. Pendapatan 
dari Kendaraan Taksi juga termasuk pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis taksi premium sebelum 
divestasi MKS sebesar 80,0% kepemilikan pada saham EKJJ di bulan Agustus 2010.

Kendaraan Sewa

Pendapatan dari Kendaraan Sewa terdiri dari pendapatan dari VATB dan termasuk pendapatan dari NT 
dan ERU sebelum divestasi MKS sebesar 80,0% kepemilikan atas saham NT dan ERU di bulan Agustus 
2010. Perseroan juga dahulu memperoleh pendapatan sewa dari portofolio penyewaan kendaraan 
Perseroan dan Entitas Anak yang dijual pada bulan Agustus 2010, dan Perseroan dan Entitas Anak 
tetap	memperoleh	jumlah	pendapatan	yang	tidak	signifikan	dari	sisa	beberapa	kendaraan	yang	tetap	
dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dalam portofolio Perseroan dan Entitas Anak dari bisnis tersebut.

Lain-Lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan yang dihasilkan oleh bengkel perbaikan badan kendaraan 
oleh EMP serta iklan.

Beban Langsung

Beban langsung Perseroan terdiri dari penyusutan aset tetap, beban bunga, gaji dan tunjangan dan 
imbalan kerja karyawan untuk karyawan di pool taksi Perseroan dan Entitas Anak dan pengemudi 
VATB, asuransi untuk taksi dan kendaraan VATB yang dimiliki oleh Perseroan, biaya kendaraan taksi 
yang termasuk izin dan biaya terkait kendaraan taksi seperti seragam dan pelatihan pengemudi, 
biaya kendaraan operasional VATB (termasuk biaya perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang untuk 
kendaraan VATB yang dimiliki oleh Perseroan). 

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang berasal dari deposito berjangka Perseroan dan Entitas 
Anak. 

Keuntungan Penjualan Aset Tetap 

Keuntungan penjualan aset tetap merupakan keuntungan dari penjualan Kendaraan Taksi dan limosin 
yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari gaji dan tunjangan, 
beban kantor, beban umum, imbalan kerja karyawan, perbaikan dan pemeliharaan, biaya komunikasi 
dan jasa profesional.

Gaji dan tunjangan: Gaji dan tunjangan terdiri dari gaji dan biaya karyawan lain, upah serta honorarium 
direktur.

Beban kantor: Beban kantor terutama terdiri dari biaya listrik dan air, peralatan kantor dan biaya pool taksi.
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Beban umum: Beban umum terutama terdiri dari biaya administrasi umum, biaya provisi bank, biaya 
pemasaran dan iklan.

Imbalan kerja karyawan: Imbalan kerja karyawan terdiri dari imbalan kerja karyawan yang diwajibkan 
oleh pemerintah.

Perbaikan dan pemeliharaan: Perbaikan dan pemeliharaan terutama terdiri dari biaya untuk perbaikan 
dan pemeliharaan kendaraan untuk penggunaan kantor (termasuk kendaraan derek) di pool dan kantor 
pusat.

Komunikasi: Biaya komunikasi terutama terdiri dari biaya telpon, internet, radio dispatch dan biaya 
sehubungan dengan sistem call and dispatch Perseroan.

Jasa profesional: Jasa profesional terdiri dari biaya yang dibayar kepada para akuntan dan pihak 
profesional lain.

Beban Pajak

Beban pajak Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan Perseroan dan 
Entitas Anak.

Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan 
Kepentingan Nonpengendali

Kepentingan nonpengendali merupakan bagian proporsi para pemegang saham nonpengenali dalam 
Laba bersih tahun/periode berjalan dan ekuitas Entitas Anak yang tidak dimiliki penuh, yang disajikan 
berdasarkan persentasi kepemilikan para pemegang saham nonpengendali dalam Entitas Anak. Laba 
komprehensif berasal dari kepentingan nonpengendali meskipun kepentingan nonpengendali bersaldo 
defisit.

7. KINERJA KEUANGAN

Grafik	berikut	menyajikan	pertumbuhan	pendapatan,	beban	langsung,	dan	beban	umum	dan	administrasi	
untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 dan periode empat bulan 
yang berakhir pada 30 April 2012.

   (dalam juta Rupiah)
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1. Kinerja Laba Rugi

PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2012 (DIAUDIT) DIBANDINGKAN 
DENGAN PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2011 (TIDAK DIAUDIT)

Pendapatan

Pendapatan naik 52,3% menjadi Rp155.512,5 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada  
30 April 2012 dari Rp102.096,6 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak 
diaudit). Rincian penjelasan pendapatan adalah sebagai berikut:

Kendaraan taksi. Pendapatan dari kendaraan taksi naik 43,8% menjadi Rp142.445,7 juta untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp99.077,6 juta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit). Kenaikan ini terutama disebabkan karena ekspansi armada 
taksi reguler Perseroan. Jumlah taksi reguler yang beroperasi dalam armada Perseroan naik 25,7% 
menjadi 6.396 per 30 April 2012 dari 5.087 per 30 April 2011 (tidak diaudit).

Sewa Kendaraan. Pendapatan yang berasal dari sewa kendaraan naik 20,0% menjadi Rp3.057,1 
juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp2.548,2 juta untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit). Kenaikan ini terutama disebabkan karena 
penambahan 14 unit limosin pada VATB setelah bulan April 2011. 

Lain-lain. Pendapatan lain-lain naik 2.025,7% menjadi Rp10.009,7 juta untuk periode empat bulan 
yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp470,9 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada  
30 April 2011 (tidak diaudit) disebabkan karena peningkatan permintaan volume jasa perbaikan/bengkel 
kendaraan dari pihak ketiga dan pendapatan suku cadang. Kenaikan pendapatan suku cadang sebesar 
Rp9.060,4 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 disebabkan karena EMP 
mulai melakukan penjualan suku cadang secara langsung ke pengemudi taksi reguler di pool-pool 
Perseroan sejak awal tahun 2012.

Beban Langsung

Beban langsung naik 43,2% menjadi Rp99.699,2 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 
30 April 2012 dari Rp69.630,3 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak 
diaudit), terutama disebabkan karena kenaikan penyusutan aset tetap, beban bunga dan beban 
perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang dan sebagian disebabkan gaji dan tunjangan, imbalan kerja 
karyawan, beban KIR dan perizinan operasi armada sehubungan dengan ekspansi Perseroan. Rincian 
penjelasan beban langsung adalah sebagai berikut:

Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap naik 36,3% menjadi Rp46.361,2 juta untuk periode empat 
bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp34.009,0 juta untuk periode empat bulan yang berakhir 
pada 30 April 2011 (tidak diaudit), terutama dikarenakan ekspansi armada Perseroan. 

Beban bunga. Perseroan membayar beban bunga sebesar Rp21.503,9 juta untuk periode empat 
bulan yang berakhir pada 30 April 2012 yang merupakan 41,6% kenaikan dari beban bunga sebesar 
Rp15.181,8 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit), terutama 
karena kenaikan jumlah utang Perseroan.

Beban perbaikan, pemeliharaan, dan suku cadang. Beban perbaikan, pemeliharaan, dan suku cadang 
naik 705,6% menjadi Rp10.154,3 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari 
Rp1.260,5 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit), terutama 
disebabkan karena sejak awal tahun 2012, EMP mulai melakukan penjualan suku cadang secara 
langsung ke pengemudi taksi reguler di pool-pool Perseroan. Selain itu, peningkatan juga dikarenakan 
oleh lebih besarnya biaya aksesoris untuk armada taksi baru untuk periode empat bulan yang berakhir 
pada 30 April 2012 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak 
diaudit).
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Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan naik sebesar 0,9% menjadi Rp11.497,4 juta untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp11.397,8 juta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit), terutama disebabkan karena kenaikan jumlah karyawan pool 
taksi Perseroan.

Biaya langsung lain. Komponen biaya langsung lain, seperti imbalan kerja karyawan, beban KIR dan 
perizinan operasi armada dan asuransi juga meningkat untuk periode empat bulan yang berakhir 
pada 30 April 2012 dibandingkan dengan empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) 
terutama karena ekspansi Perseroan.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari ekspansi Perseroan, laba bruto naik 71,9% menjadi Rp55.813,2 juta untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp32.466,3 juta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit). Laba bruto sebagai persentase dari pendapatan naik menjadi 
35,9% untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari 31,8% untuk periode empat 
bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit).

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga turun 25,6% menjadi Rp366,9 juta untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 
2012 dari Rp493,0 juta untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit), sebagai 
akibat dari penempatan deposito Perseroan di akhir-akhir tahun sehingga pendapatan bunga baru 
didapatkan setelah April 2012.

Keuntungan Penjualan Aset Tetap

Keuntungan penjualan aset tetap turun 99,6% menjadi  Rp8,5 juta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2012 dari Rp2.205,9 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 
2011 (tidak diaudit), disebabkan karena jumlah unit kendaraan sewa yang dijual di periode empat bulan 
yang berakhir pada 30 April 2012 lebih sedikit dibandingkan dengan 30 April 2011 (tidak diaudit).

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik 23,9% menjadi Rp20.388,6 juta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2012 dari Rp16.457,3 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 
2011 (tidak diaudit), terutama disebabkan oleh kenaikan beban kantor dan gaji dan tunjangan, sebagian 
dikompensasikan dengan penurunan jasa profesional, beban umum dan perbaikan dan pemeliharaan. 
Rincian penjelasan beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Beban kantor. Beban kantor naik 75,2% menjadi Rp9.715,5 juta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2012 dari Rp5.546,8 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 
2011 (tidak diaudit), terutama disebabkan karena ekspansi armada Perseroan.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan naik sebesar 21,6% menjadi Rp5.992,9 juta untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp4.930,0 juta untuk periode empat bulan yang 
berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit), terutama disebabkan karena kenaikan jumlah karyawan 
Perseroan sehubungan dengan pembukaan pool baru yaitu menjadi 1.283 karyawan per 30 April 2012 
dari 1.019 karyawan per 30 April 2011 (tidak diaudit).

Laba Sebelum Beban Pajak

Sebagai hasil dari hal tersebut diatas, laba sebelum beban pajak naik 79,2%, menjadi Rp37.395,4 juta 
untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp20.863,8 juta untuk periode empat 
bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit). Sebagai persentase terhadap pendapatan, laba 
sebelum beban pajak naik menjadi 24,0% untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 
dari 20,4% untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit).
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Beban Pajak

Sebagai akibat kenaikan laba sebelum beban pajak, beban pajak naik 75,6% menjadi Rp9.038,6 juta 
untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dari Rp5.148,7 juta untuk periode empat 
bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit).

Laba Bersih Periode Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, laba bersih periode berjalan dan jumlah laba komprehensif 
Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 naik 80,4% menjadi Rp28.356,8 
juta dari Rp15.715,1 juta untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit). 
Sebagai persentase terhadap pendapatan, laba bersih tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif 
untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 naik menjadi 18,2% dari 15,4% untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit).

Jumlah Laba Rugi Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan 
Kepentingan Nonpengendali 

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012, jumlah laba rugi komprehensif yang 
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp28.131,1 juta dan jumlah laba rugi 
komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali adalah sebesar Rp225,7 
juta.

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010

Pendapatan

Pendapatan naik 54,3% menjadi Rp338.359,3 juta untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 
2011 dari Rp219.254,2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Rincian penjelasan 
pendapatan adalah sebagai berikut:

Kendaraan taksi. Pendapatan dari kendaraan taksi naik 61,1% menjadi Rp327.829,8 juta untuk tahun 
buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp203.432,9 juta untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan karena ekspansi armada taksi reguler Perseroan 
dan kenaikan Setoran Harian di wilayah Jadetabek untuk perjanjian kerjasama baru yang diberlakukan 
di tahun 2011. Jumlah taksi reguler yang beroperasi dalam armada Perseroan naik 21,9% menjadi 
6.002 per 31 Desember 2011 dari 4.922 per 31 Desember 2010. Setoran harian naik 6,8% di wilayah 
Jadetabek dalam tahun 2011 dan stabil di kota-kota lain tempat Perseroan beroperasi. Kenaikan juga 
karena sebagian besar dari ekspansi di tahun 2010 dilakukan di semester kedua yang berdampak 
pendapatan untuk seluruh ekspansi di tahun 2010 diakui penuh di tahun 2011. Kenaikan pendapatan 
dari bisnis taksi reguler Perseroan diatas, sebagian dikompensasikan dengan penurunan pendapatan 
dari bisnis taksi premium karena selama tahun 2010 Perseroan masih membukukan pendapatan dari 
taksi premium untuk semester pertama, sebelum MKS melakukan divestasi atas 80,0% saham EKJJ di 
bulan Agustus 2010. Selama tahun 2010, EKJJ mencatat pendapatan sebesar Rp 5.275,2 juta.

Sewa Kendaraan. Pendapatan dari sewa kendaraan turun 38,9% menjadi Rp8.981,7 juta untuk tahun 
buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp14.708,5 juta untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2010. Penurunan ini terutama disebabkan karena pendapatan yang dibukukan dalam 
tahun 2011 dari VATB berkurang dibandingkan dengan tahun 2010 dengan adanya penjualan portofolio 
sewa kendaraan EMP di bulan Juni 2010 dan divestasi MKS atas 80,0% saham ERU dan NT di bulan 
Agustus 2010. Selama tahun 2010, EMP, ERU dan NT mencatat pendapatan sewa kendaraan sebesar 
Rp 15.832,7 juta. 
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Lain-Lain. Pendapatan lain-lain naik menjadi Rp1.547,8 juta untuk tahun buku yang berakhir pada  
31 Desember 2011 dari Rp1.112,8 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Kenaikan ini 
terutama disebabkan karena EMP mulai menyediakan jasa bengkel kepada pengemudi taksi Perseroan 
dan pihak ketiga di tahun 2011.

Beban Langsung

Beban langsung naik 22,8% menjadi Rp200.635,8 juta untuk tahun buku yang berakhir pada  
31 Desember 2011 dari Rp163.405,0 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, terutama 
disebabkan karena kenaikan penyusutan aset tetap dan kenaikan beban bunga dan sebagian karena 
asuransi dan beban KIR dan perizinan operasi armada. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi 
dengan penurunan beban perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang, gaji dan tunjangan dan imbalan 
kerja karyawan. Rincian penjelasan beban langsung adalah sebagai berikut:

Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap naik sebesar 17,4% menjadi Rp95.981,2 juta untuk 
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp81.772,7 juta untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2010, terutama dikarenakan ekspansi armada Perseroan. Kenaikan penyusutan aset 
tetap tidak setinggi kenaikan pendapatan dalam tahun 2011 sebagian disebabkan karena kendaraan 
baru disusutkan dengan umur yang lebih panjang mengikuti ketentuan pada perjanjian kerja sama 
operasi. Tingkat kenaikan yang lebih rendah juga karena Perseroan tidak lagi membukukan beban 
penyusutan untuk taksi premium dan kendaraan VATB setelah divestasi MKS atas 80,0% saham EKJJ, 
ERU dan NT di bulan Agustus 2010.

Beban bunga. Perseroan membayar beban bunga sebesar Rp55.432,6 juta untuk tahun buku yang 
berakhir pada 31 Desember 2011, yang merupakan 75,6% kenaikan dari beban bunga untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2010 sebesar Rp31.569,1 juta, terutama karena kenaikan jumlah utang 
Perseroan untuk pembelian armada baru. Sebagian dari kenaikan utang tersebut dikompensasikan 
dengan penurunan suku bunga untuk utang yang diperoleh selama tahun 2011.

Biaya langsung lain. Biaya langsung lain terdiri dari asuransi, beban KIR dan perizinan operasi armada. 
Beban langsung lain menurun 1,7% menjadi Rp49.222,0 juta untuk tahun buku yang berakhir pada 
31 Desember 2011 dari Rp50.063,2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 terutama 
karena penurunan di gaji dan tunjangan dan imbalan kerja karyawan untuk tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 yang 
disebabkan karena Perseroan tidak mencatat biaya karyawan untuk EKJJ, ERU dan NT setelah 
divestasi oleh MKS terhadap 80,0% saham EKJJ, ERU dan NT di bulan Agustus 2010, yang sebagian 
dikompensasikan dengan peningkatan beban KIR dan perizinan operasi armada dan asuransi akibat 
ekspansi armada Perseroan. 

Laba Bruto

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, laba bruto naik 146,6% menjadi Rp137.723,6 juta untuk tahun 
buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari  Rp55.849,2 juta untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2010. Laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan naik menjadi 40,7% untuk 
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari 25,5% untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2010.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga turun 3,3% menjadi Rp1.117,9 juta untuk tahun buku yang berakhir pada  
31 Desember 2011 dari Rp1.156,3 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 sebagai 
akibat menurunnya jumlah deposito akibat penggunaan kas dalam jumlah besar untuk keperluan 
ekspansi.
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Keuntungan Penjualan Aset Tetap

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan menerima Rp4.893,4 juta dari 
keuntungan penjualan aset tetap, terutama penjualan kendaraan, yang merupakan 53,4% penurunan 
dari keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp10.507,3 juta untuk tahun yang berakhir pada  
31	Desember	2010	dikarenakan	penjualan	kendaraan	EMP	ke	pihak	 tidak	 terafiliasi	di	bulan	Juni	–	
Oktober 2010.

Keuntungan Penjualan Investasi

Keuntungan penjualan investasi adalah nihil untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 
karena Perseroan tidak melakukan divestasi di tahun 2011, dibandingkan dengan tahun 2010 ketika 
Perseroan menerima Rp15.309,1 juta dari keuntungan divestasi atas 80,0% kepemilikan saham MKS 
pada EKJJ, ERU dan NT.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik 62,1% menjadi Rp69.901,6 juta untuk tahun buku yang berakhir pada 
31 Desember 2011 dari  Rp43.131,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 terutama 
disebabkan karena kenaikan beban kantor, gaji dan tunjangan dan jasa profesional dan sebagian kecil 
karena kenaikan beban umum, imbalan kerja karyawan dan perbaikan dan pemeliharaan. Kenaikan ini 
sebagian dikompensasikan dengan penurunan biaya komunikasi. Rincian penjelasan beban umum dan 
administrasi adalah sebagai berikut:

Beban kantor. Beban kantor naik 74,2% menjadi Rp27.882,8 juta untuk tahun buku yang berakhir pada 
31 Desember 2011 dari Rp16.002,1 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 karena 
ekspansi armada Perseroan.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan naik 106,7% menjadi Rp24.409,5 juta untuk tahun buku yang 
berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp11.811,1 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2010, terutama disebabkan karena kenaikan jumlah karyawan Perseroan.

Jasa profesional. Jasa profesional naik 11,4% menjadi Rp4.042,8 juta untuk tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2011 dari Rp3.629,8 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 
terutama karena tambahan biaya audit.

Laba Sebelum Beban Pajak

Sebagai hasil dari hal tersebut diatas, laba sebelum beban pajak naik 76,5% menjadi Rp81.786,5 juta 
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp46.337,1 juta untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010. Sebagai persentase terhadap pendapatan, laba sebelum beban pajak naik 
menjadi 24,2% untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari 21,1% untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2010.

Beban Pajak Bersih

Sebagai akibat kenaikan laba sebelum beban pajak, beban pajak naik 98,4% menjadi Rp21.590,1 
juta untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp10.882,3 juta untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2010.

Laba Bersih Periode Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, laba bersih tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif naik 
69,8% menjadi Rp60.196,4 juta untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dari Rp35.454,7 
juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Sebagai persentase terhadap pendapatan, laba 
bersih tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif naik menjadi 17,8% untuk tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2011 dari 16,2% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.
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Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan 
Kepentingan Nonpengendali 

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, jumlah laba rugi komprehensif yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp59.575,4 juta dan jumlah laba rugi 
komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali adalah sebesar Rp620,9  juta.

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2009

Pendapatan

Pendapatan naik 16,6% menjadi Rp219.254,2 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2010 dari Rp187.995,5 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Rincian penjelasan 
pendapatan adalah sebagai berikut:

Kendaraan Taksi. Pendapatan dari Kendaraan Taksi naik 27,3% menjadi Rp203.432,9 juta untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp159.776,4 juta untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2009. Kenaikan ini terutama disebabkan karena ekspansi armada taksi reguler Perseroan, 
yang menyebabkan kenaikan Setoran Harian yang diperoleh, dan disebabkan juga oleh kenaikan 
Setoran Harian di wilayah Jadetabek untuk perjanjian kerjasama baru yang dilakukan pada tahun 2010. 
Jumlah armada operasional taksi reguler Perseroan naik 53,9% menjadi 4.922 unit per 31 Desember 
2010 dari 3.198 unit per 31 Desember 2009. Setoran Harian naik 4,8% di wilayah Jadetabek pada tahun 
2010 dan tidak berubah di kota-kota lain tempat Perseroan beroperasi. 

Sewa Kendaraan. Pendapatan dari sewa kendaraan turun 47,8% menjadi Rp14.708,5 juta untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp28.200,6 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2009. Penurunan terutama disebabkan karena penjualan portofolio dari bisnis sewa kendaraan Perseroan 
di EMP dan divestasi atas 80,0% saham ERU dan NT oleh MKS pada bulan Agustus 2010.

Lain-lain. Pendapatan yang berasal dari kegiatan lain-lain naik menjadi Rp1.112,8 juta untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp18,6 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 
karena Perseroan membuat kontrak iklan di tahun 2010 untuk memasang iklan dalam taksi Perseroan. 

Beban Langsung

Beban langsung naik 0,3% menjadi Rp163.405,0 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2010 dari Rp162.949,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, terutama disebabkan 
karena kenaikan beban bunga, gaji dan tunjangan, beban KIR dan perizinan operasi armada dan 
sebagian kecil karena imbalan gaji karyawan dan asuransi, yang sebagian dikompensasi dengan 
penurunan penyusutan aset tetap dan beban perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang dan lain-lain. 
Rincian penjelasan beban langsung adalah sebagai berikut:

Beban bunga. Perseroan membayar beban bunga sebesar Rp31.569,1 juta untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010, yang merupakan 3,2% kenaikan dari beban bunga sebesar Rp30.593,7 juta 
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, terutama karena kenaikan jumlah utang sebagai 
akibat dari ekspansi armada Perseroan. Per tanggal 30 April 2010 Perseroan berhasil melakukan 
refinancing untuk utang-utangnya melalui Bank BCA yang memberikan tingkat suku bunga yang lebih 
rendah dari bank sebelumnya. 

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan naik sebesar 29,1% menjadi Rp21.889,1 juta untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp16.958,3 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2009, terutama disebabkan karena ekspansi Perseroan.

Beban KIR dan perizinan operasi armada. Beban KIR dan perizinan operasi armada naik sebesar 
31,7% menjadi Rp7.317,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp5.558,6 juta 
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, terutama disebabkan karena ekspansi Perseroan.
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Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap turun 6,0% menjadi Rp81.772,7 juta untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp86.948,3 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2009. Penurunan penyusutan aset tetap sebagian karena kendaraan baru disusutkan sesuai dengan 
perjanjian kerjasama operasi dengan jangka waktu yang lebih lama dan karena Perseroan tidak lagi 
melakukan penyusutan untuk taksi premium dan kendaraan VATB sebagai akibat dari divestasi oleh 
MKS atas 80,0% saham pada EKJJ, ERU, dan NT di bulan Agustus 2010.

Beban perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang. Beban perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang 
turun 21,3% menjadi Rp6.070,4 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp7.711,6 
juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember  2009, disebabkan karena penjualan kendaraan EMP 
ke pihak ketiga di tengah tahun kedua 2010.

Laba Bruto

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, laba bruto naik 123,0% menjadi Rp55.849,2 juta untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp25.045,6 juta untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2009. Laba bruto sebagai persentase terhadap pendapatan naik menjadi 25,5% untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari 13,3% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga naik 113,5% menjadi Rp1.156,3 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2010 dari Rp541,7 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 sebagai hasil dari peningkatan 
dalam kebijakan manajemen kas dengan menaikkan jumlah deposito berjangka di bank yang juga 
meningkatkan pendapatan bunga yang diterima Perseroan. 

Keuntungan Penjualan Aset Tetap

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan menerima Rp10.507,3 juta dari hasil 
penjualan kendaraan sewa EMP, yang merupakan 336,2% kenaikan dari keuntungan penjualan aset 
tetap sebesar Rp2.408,8 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

Keuntungan Penjualan Investasi

Keuntungan penjualan investasi sebesar Rp15.309,1 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2010 atas penjualan investasi dari divestasi sebesar 80,00% kepemilikan MKS pada saham EKJJ, ERU 
dan NT. Perseroan tidak mempunyai keuntungan penjualan investasi untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2009 karena Perseroan tidak menjual saham Perseroan pada Entitas Anak Perseroan 
dalam tahun tersebut.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik 39,0% menjadi Rp43.131,9 juta untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2010 dari Rp31.033,1 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 terutama 
karena kenaikan gaji dan tunjangan, beban kantor, dan sebagian kecil karena beban umum, komunikasi, 
imbalan kerja karyawan dan perbaikan dan pemeliharaan. Kenaikan ini sebagian dikompensasi dengan 
penurunan jasa profesional. Rincian penjelasan beban usaha adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan naik 29,3% menjadi  Rp11.811,1 juta untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010 dari  Rp9.131,5 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 
karena kenaikan jumlah karyawan Perseroan sehubungan dengan pembukaan pool baru.

Beban kantor. Beban kantor naik 16,7% menjadi Rp16.002,1 juta untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2010 dari Rp13.712,4 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 karena 
ekspansi armada Perseroan.
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Laba Sebelum Beban Pajak

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, laba sebelum beban pajak naik sebesar 1.255,9% menjadi 
Rp46.337,1 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp3.417,4 juta untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2009. Sebagai persentase terhadap pendapatan, laba sebelum beban 
pajak naik menjadi 21,1% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari 1,8% untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2009.

Beban Pajak Bersih

Sebagai akibat kenaikan laba sebelum beban pajak, beban pajak naik sebesar 1.881,1% menjadi 
Rp10.882,3 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp549,3 juta untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2009. 

Laba Bersih Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, laba bersih tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif naik 
1.136,2% menjadi Rp35.454,7 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari Rp2.868,1 
juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Sebagai persentase terhadap pendapatan, 
laba bersih tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif naik menjadi 16,2% untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010 dari 1,5% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

Jumlah Laba Rugi Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dan 
Kepentingan Nonpengendali 

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, penghasilan menyeluruh yang berasal dari para 
pemilik induk adalah sebesar Rp35.037,9 juta dan penghasilan menyeluruh yang berasal dari hak 
bukan-pengendali sejumlah Rp416,9 juta.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas Perseroan pada dasarnya adalah untuk membiayai modal kerja, belanja modal 
dan utang.

Sumber utama pendanaan Perseroan adalah kas yang berasal dari kegiatan operasional Grup Express 
dan	penerbitan	ekuitas.	Para	pihak	terafiliasi	Perseroan	secara	historis	pernah	menyediakan	dukungan	
keuangan	yang	signifikan	kepada	Perseroan	melalui	pinjaman	dan	suntikan	modal,	yang	telah	digunakan	
untuk membiayai sebagian besar kebutuhan belanja modal Perseroan. 

Pada bulan Januari 2009, Perseroan mengkonversikan utang kepada para pemegang saham pengendali 
Perseroan menjadi modal saham sebesar 23.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 
per saham, menaikkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp20,0 miliar menjadi Rp43,0 miliar. 

Pada bulan Desember 2010, Perseroan mengkonversikan utang Perseroan kepada para pemegang 
saham pengendali menjadi modal saham sebesar 60.000 saham dengan nilai nominal sebesar 
Rp1.000.000 per saham, meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp43,0 miliar menjadi 
Rp103,0 miliar. 

Pada bulan Oktober 2011, Perseroan juga meningkatkan modal dasar dari Rp103,0 miliar menjadi 
Rp540,0 miliar dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp103,0 miliar menjadi Rp135,0 
miliar yang dilakukan melalui konversi utang Perseroan kepada para pemegang saham pengendali 
Perseroan sebesar 5.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, dan juga menerbitkan 
saham dividen kepada para pemegang saham pengendali Perseroan sebesar 27.000 saham dengan 
nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Pada saat yang bersamaan, Perseroan juga mengubah nilai 
nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 melalui pemecahan saham (stocksplit).  
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Fasilitas kredit yang diberikan oleh berbagai bank juga mendanai sebagian kebutuhan operasional dan 
kebutuhan modal. Per 30 April 2012, fasilitas kredit yang tersedia bagi Perseroan sejumlah  Rp543.657,6 
juta. Per 31 Desember 2011 dan 30 April 2012, Perseroan mempunyai liabilitas lancar masing-masing 
sebesar Rp273.242,4 juta dan Rp292.915,4 juta.

Kebutuhan likuiditas operasional Perseroan terpenuhi baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang oleh piutang usaha terutama dalam bentuk jaminan pengemudi pengendara dan keuntungan 
bersih atas investasi. Per 30 April 2012, Perseroan mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp63.784,3 
juta dan piutang usaha sebesar Rp9.031,5 juta. 

Pada tingkat Perseroan, arus kas masuk serta saldo kas tersedia digunakan untuk belanja modal 
atas investasi atau membeli saham Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi. Saldo kas saat ini juga 
dapat digunakan untuk dividen yang mungkin diumumkan dan dibayar kepada para pemegang saham 
Perseroan. Sampai saat ini, Perseroan belum pernah membayar dividen secara tunai.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memantau dan memelihara kas dan setara kas pada tingkat 
yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi efek-efek akibat 
fluktuasi	arus	kas.	Perseroan	juga	secara	rutin	memonitor	proyeksi	arus	kas	dan	arus	kas	sebenarnya,	
termasuk jadwal pinjaman jatuh tempo, serta menilai kondisi pasar uang untuk kesempatan memperoleh 
sumber pendanaan yang optimal. Meskipun Perseroan bermaksud untuk membiayai perkembangan dan 
utang Perseroan di kemudian hari melalui kas yang diperoleh dari kegiatan operasional dan sebagian 
dari hasil bersih yang diterima Perseroan dari Penawaran Umum, Perseroan mungkin mencari dana 
tambahan dengan memperoleh tambahan pinjaman atau menerbitkan saham baru. 

2. Kinerja Neraca

ASET

Tabel berikut ini menunjukkan data dari laporan neraca konsolidasian Perseroan untuk periode yang 
disebutkan.

(dalam jutaan Rupiah)
30 April 31 Desember

2012 2011 2010 2009
ASET
ASET LANCAR 
Kas dan setara kas 63.784,3 36.496,7 49.944,0 16.564,8
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi 

penyisihan penurunan nilai 9.031,5 8.452.9 12.968,0 28.975,9
Piutang lain-lain

Pihak ketiga 693,3 619,3 2.419,1 2.944,5 
Pihak berelasi 53.033,3 44.026,6 50.109,2 503,7 

Persediaan 7.798,2 7.261,1 4.874,4 3.780,5 
Pajak dibayar di muka 23.014,8 25.190,5 53.811,7 7.820,7 
Biaya dibayar di muka 9.108,4 11.349,1 8.289,5 8.665,1 
Uang muka 957,3 554,7 477,2 37,3 
Jumlah Aset Lancar 167.421,1 133.950,9 182.892,9 69.292,5 

ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan 2.469,9 1.437,9 2.932,8 5.980,1 
Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian jangka 
pendek 8.705,5 8.179,4 5.875,7 3.797,0 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 795.475,4 798.955,5 466.483,3 223.318,3 
Goodwill 56.486,6 56.486,6 - -
Aset lain-lain 128,6 146,2 298,1 2.281,5 
Jumlah Aset Tidak Lancar 863.265,9 865.205,6 475.589,9 235.376,9 
JUMLAH ASET 1.030.687,0 999.156,5 658.482,9 304.669,4 
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TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2012 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN BUKU 
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

Total aset meningkat sebesar 3,2% menjadi Rp1.030.687,0 juta pada tanggal 30 April 2012 dari 
Rp999.156,5 juta pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama dikarenakan peningkatan pada kas 
dan setara kas dan piutang lain-lain dari pihak berelasi. 

Kas dan setara kas meningkat sebesar 74,8% menjadi Rp63.784,3 juta pada tanggal 30 April 2012 dari 
Rp36.496,7 juta pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai akibat dari kenaikan arus kas dari aktivitas operasi. 

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi meningkat sebesar 20,5% menjadi Rp53.033,3 juta pada tanggal 
30 April 2012 dari Rp44.026,6 juta pada tanggal 31 Desember 2011 yang antara lain disebabkan karena 
pemberian pinjaman kepada EKJJ sebesar Rp4.691,7 juta dan NT Rp2.331,1 juta yang digunakan 
sebagai uang muka pembelian armada. 

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010

Total aset meningkat sebesar 51,7% menjadi Rp999.156,5 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari 
Rp658.482,9 juta pada tanggal 31 Desember 2010, yang terutama dikarenakan peningkatan pada aset 
tetap dan goodwill yang sebagian dikompensasikan dengan penurunan kas dan setara kas, piutang 
lain-lain pihak berelasi dan pajak dibayar dimuka. 

Aset tetap meningkat sebesar 71,3% menjadi Rp798.955,5 juta pada tanggal 31 Desember 2011 
dari Rp466.483,3 juta pada tanggal 31 Desember 2010 yang disebabkan karena penambahan dan 
peremajaan armada perseroan.  

Goodwill meningkat sebesar 100,0% menjadi Rp56.486,6 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp 
nihil pada tanggal 31 Desember 2010 disebabkan karena pembelian anak perusahaan yaitu PT ESBC.  

Kas dan setara kas menurun sebesar 26,9% menjadi Rp36.496,7 juta pada tanggal 31 Desember 2011 
dari Rp49.944,0 juta pada tanggal 31 Desember 2010 yang terutama dikarenakan pembelian armada.  

Piutang lain-lain pihak berelasi menurun sebesar 12,1% menjadi Rp44.026,6 juta pada tanggal  
31 Desember 2011 dari Rp50.109,2 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dikarenakan konversi hutang 
perseroan kepada PT Rajawali Corpora menjadi modal disetor. 

Pajak dibayar dimuka menurun sebesar 53,2% menjadi Rp25.190,5 juta pada tanggal 31 Desember 
2011 dari Rp53.811,7 juta pada tanggal 31 Desember 2010 disebabkan penerimaan restitusi PPnBM. 

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2009

Total aset meningkat sebesar 116,1% menjadi Rp658.482,9 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dari 
Rp304.669,4 juta pada tanggal 31 Desember 2009 yang terutama dikarenakan peningkatan kas dan 
setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, pajak dibayar dimuka, aset tetap serta penurunan piutang 
usaha kepada pihak ketiga.  

Peningkatan kas dan setara kas sebesar 201,5% menjadi Rp49.944,0 juta pada tanggal 31 Desember 
2010 dari Rp16.564,8 juta pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai akibat dari peningkatan jumlah 
armada operasional, penerimaan restitusi pajak dari PPnBM dibayar dimuka dan penerimaan pinjaman 
dari Pihak Berelasi.

Piutang lain-lain pihak berelasi meningkat sebesar 9.848,2% menjadi Rp50.109,2 juta pada tanggal  
31 Desember 2010 dari Rp503,7 juta pada tanggal 31 Desember 2009 disebabkan perubahan 
kepemilikan EKJJ, NT dan ERU dari pemegang saham mayoritas menjadi minoritas.  
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Pajak dibayar dimuka meningkat sebesar 588,1% menjadi Rp53.811,7 juta pada tanggal 31 Desember 
2010 dari Rp7.820,7 juta pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai akibat dari pembelian armada.  

Aset tetap meningkat sebesar 108,9% menjadi sebesar Rp466.483,3 juta pada tanggal 31 Desember 
2010 dari Rp223.318,3 juta pada tanggal 31 Desember 2009 disebabkan penambahan dan peremajaan 
armada Perseroan.  

Piutang usaha pihak ketiga menurun sebesar 55,2% menjadi Rp12.968,0 juta pada tanggal 31 Desember 
2010 dari Rp28.975,9 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dikarenakan penerimaan piutang.  

LIABILITAS

Tabel berikut ini menunjukkan data dari laporan neraca konsolidasian Perseroan untuk pos liabilitas 
untuk periode yang disebutkan.

(dalam jutaan Rupiah)
30 April 31 Desember

2012 2011 2010 2009
LIABILITAS 
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha kepada pihak ketiga 7.666,7 6.318,9 8.380,6 5.171,4
Utang lain-lain

Pihak ketiga 62.993,4 60.796,3 35.271,4 15.746,4 
Pihak berelasi       30.360,5       10.360,5 2.575,7 10.279,3 

Pendapatan diterima di muka 130,0 - - 1.270,6 
Utang pajak 1.252,8 3.349,6 5.306,0 1.875,5 
Biaya masih harus dibayar 17.128,1 19.302,5 8.630,9 5.172,3 
Utang bank jangka pendek 4.996,0 13.741,7 - -
Liabilitas jangka panjang yang jatuh 

tempo dalam satu tahun 
Utang bank 165.437,1 154.877,6 93.088,3 48.975,9 
Lembaga keuangan non bank 2.950,8 4.495,5 8.921,4 12.386,7 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 292.915,4 273.242,4 162.174,2 100.878,0 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan 35.953,4 27.072,9 13.951,0 11.022,2 
Liabilitas jangka panjang - setelah 
dikurangi yang jatuh tempo dalam satu 
tahun

Utang bank 410.707,6 436.553,0 289.213,8 105.248,2 
Lembaga keuangan non bank 4.363,7 5.384,1 9.619,8 8.665,0 

Uang jaminan pengemudi 37.439,2 37.588,4 31.906,6 22.818,1 
Liabilitas imbalan pasca kerja 13.814,3 12.179,3 9.680,4 7.893,2 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 502.278,3 518.777,6 354.371,6 155.646,8 

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2012 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN BUKU 
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

Total liabilitas hanya meningkat sebesar 0,4% menjadi Rp795.193,7 juta pada tanggal 30 April 2012 dari 
Rp792.020,1 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Perubahan disebabkan oleh penurunan utang bank 
dan utang lain-lain pihak berelasi. 

Utang bank mengalami penurunan 4,0% menjadi Rp581.140,7 juta per tanggal 30 April 2012 dari 
Rp605.172,3 juta pada tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan pelunasan terjadwal selama 
periode berjalan. Berdasarkan data historis, tingkat suku bunga yang dikenakan kepada Perseroan 
menurun dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku 
bunga dalam kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman bank.  
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Utang lain-lain pihak berelasi mengalami kenaikan 193,0% menjadi Rp30.360,5 juta pada tanggal  
30 April 2012 dari Rp10.360,5 juta pada tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan adanya tambahan 
pinjaman dari pemegang saham. 

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010

Total liabilitas meningkat sebesar 53,3% menjadi Rp792.020,1 juta pada tanggal 31 Desember 2011 
dari Rp516.545,8 juta pada tanggal 31 Desember 2010. Perubahan disebabkan oleh penurunan 
utang lembaga keuangan non bank dan sebagian dikompensasikan dengan kenaikan utang lain-lain 
pihak berelasi, biaya masih harus dibayar, utang bank, liabilitas pajak tangguhan, dan uang jaminan 
pengemudi.

Utang lembaga keuangan non bank mengalami penurunan 46,7% menjadi Rp9.879,6 juta pada tanggal 
31 Desember 2011 dari Rp18.541,2 juta pada tanggal 31 Desember 2010 yang disebabkan oleh 
pelunasan terjadwal pada periode tersebut. 

Utang lain-lain pihak ketiga mengalami kenaikan 72,4% menjadi Rp60.796,3 juta pada tanggal  
31 Desember 2011 dari Rp35.271,4 juta pada tanggal 31 Desember 2010 disebabkan meningkatnya 
tabungan pengemudi karena adanya Pengemudi Utama baru dan kontinuitas tabungan dari Pengemudi 
Utama yang sudah ada. 

Utang lain-lain pihak berelasi mengalami kenaikan 302,2% menjadi Rp10.360,5 juta pada tanggal  
31 Desember 2011 dari Rp2.575,7 juta pada tanggal 31 Desember 2010 yang digunakan untuk aktivitas 
operasional normal. 

Biaya masih harus dibayar meningkat sebesar 123,6% menjadi Rp19.302,5 juta pada tanggal  
31 Desember 2011 dari Rp8.630,9 juta pada tanggal 31 Desember 2010 yang terutama merupakan 
pencadangan atas program ESA dan MESOP. 

Utang bank mengalami kenaikan 58,3% menjadi Rp605.172,3 juta pada tanggal 31 Desember 2011 
dari Rp382.302,1 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dikarenakan adanya penambahan armada 
baru. Berdasarkan data historis, tingkat suku bunga yang dikenakan kepada Perseroan menurun dari 
waktu ke waktu, sehingga Perseroan tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga dalam 
kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman bank.  

Liabilitas pajak tangguhan mengalami kenaikan 94,1% menjadi Rp27.072,9 juta pada tanggal  
31 Desember 2011 dari Rp13.951,0 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dikarenakan adanya 
peningkatan	jumlah	armada	baru	secara	signifikan	dimana	tarif	penyusutan	fiskal	lebih	besar	dari	tarif	
penyusutan komersial di periode awal. 

Uang jaminan pengemudi mengalami kenaikan 17,8% menjadi Rp37.588,4 juta pada tanggal  
31 Desember 2011 dari Rp31.906,6 juta pada tanggal 31 Desember 2010 karena adanya penambahan 
Pengemudi Utama baru.

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2009

Total liabilitas meningkat sebesar 101,4% menjadi Rp516.545,8 juta pada tanggal 31 Desember 2010 
dari Rp256.524,7 juta pada tanggal 31 Desember 2009. Perubahan disebabkan oleh penurunan utang 
lain-lain pihak berelasi dan sebagian dikompensasikan dengan kenaikan utang usaha kepada pihak 
ketiga, utang lain-lain pihak ketiga, utang pajak, biaya masih harus dibayar, utang bank dan uang 
jaminan pengemudi.
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Utang lain-lain pihak berelasi mengalami penurunan 74,9% menjadi Rp2.575,7 juta per tanggal  
31 Desember 2010 dari Rp10.279,3 juta pada tanggal 31 Desember 2009 yang disebabkan pelunasan 
hutang ke pemegang saham. 

Utang usaha kepada pihak ketiga mengalami kenaikan 62,1% menjadi Rp8.380,6 juta pada tanggal  
31 Desember 2010 dari Rp5.171,4 juta pada tanggal 31 Desember 2009 yang disebabkan oleh 
pembelian suku cadang karena peningkatan armada yang beroperasi. 

Utang lain-lain pihak ketiga mengalami kenaikan 124,0% menjadi Rp35.271,4 juta per tanggal  
31 Desember 2010 dari Rp15.746,4 juta pada tanggal 31 Desember 2009 yang disebabkan meningkatnya 
tabungan pengemudi karena adanya Pengemudi Utama baru dan kontinuitas tabungan dari Pengemudi 
Utama yang sudah ada. 

Utang pajak meningkat sebesar 182,9% menjadi Rp5.306,0 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dari 
Rp 1.875,5 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dikarenakan meningkatnya PPh badan sebagai akibat 
dari peningkatan laba kena pajak. 

Biaya masih harus dibayar mengalami kenaikan 66,9% menjadi Rp8.630,9 juta pada tanggal  
31 Desember 2010 dari Rp5.172,3 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dikarenakan meningkatnya 
akrual bonus, THR karena peningkatan jumlah pegawai.

Utang bank mengalami kenaikan 147,9% menjadi Rp 382.302,1 juta pada tanggal 31 Desember 2010 
dari Rp154.224,1 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dikarenakan adanya peningkatan jumlah 
kendaraan taksi baru. Berdasarkan data historis, tingkat suku bunga yang dikenakan kepada Perseroan 
menurun dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku 
bunga dalam kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman bank.  

Uang jaminan pengemudi mengalami kenaikan 39,8% menjadi Rp31.906,6 juta pada tanggal  
31 Desember 2010 dari Rp22.818,1 juta pada tanggal 31 Desember 2009 yang disebabkan peningkatan 
jumlah Pengemudi Utama baru. 

EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan data dari laporan neraca konsolidasian Perseroan untuk pos ekuitas 
untuk periode yang disebutkan.

(dalam jutaan Rupiah)
30 April 31 Desember

2012 2011 2010 2009 
Modal saham 135.000,0 135.000,0 103.000,0 43.000,0 
Saldo laba ditentukan penggunaannya 99.179,9 71.048,8 38.473,4 3.435,5 
Ekuitas yang dapat diatribusikan 
     kepada Pemilik Entitas Induk 234.179,9 206.048,8 141.473,4 46.435,5 
KEPENTINGAN NONPENGENDALI 1.313,4 1.087,7 463,7 1.709,1 
JUMLAH  EKUITAS 235.493,2 207.136,5 141.937,1 48.144,6 

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 30 APRIL 2012 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN BUKU 
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 13,7% menjadi Rp235.493,2 juta pada tanggal 30 April 2012 dari 
Rp207.136,5 juta pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan kinerja Perseroan. 

TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 45,9% menjadi Rp207.136,5 juta pada tanggal 31 Desember 2011 
dari Rp141.937,1 juta pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan pembagian dividen saham 
dan konversi hutang lain-lain pihak berelasi yaitu Rajawali Corpora pada tahun 2011. 
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TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 
BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2009

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 194,8% menjadi Rp141.937,1 juta pada tanggal  
31 Desember 2010 dari Rp48.144,6 juta pada tanggal 31 Desember 2009, terutama disebabkan 
konversi hutang lain-lain pihak berelasi yaitu Rajawali Corpora pada tahun 2010. 

3. Arus Kas

Tabel berikut ini menunjukkan pilihan data tertentu dari laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk 
periode yang disebutkan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Yang Berakhir 

Pada Tanggal 30 April 
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  

31 Desember
2012 2011 2011 2010 2009

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 85.166,4 72.832,4 233.801,0 98.091,9 116.775,8
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas 

investasi (50.244,3) (125.667,0) (473.904,0) (386.528,0) (50.160,8)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan 

untuk) aktivitas pendanaan (7.634,4) 50.469,0 226.655,7 322.687,5 (56.613,9)
Kenaikan bersih kas dan setara kas 27.287,7 (2.365,6) (13.447,3) 34.251,3 10.001,2
Kas Dan Setara Kas Awal Periode 36.496,7 49.944,0 49.944,0 16.564,8 6.563,6
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun Dari Entitas 

Anak Yang Tidak Dikonsolidasikan - - - (872,1) -
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode 63.784,3 47.578,3 36.496,7 49.944,0 16.564,8

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan kas dari pengemudi 
dan pelanggan langsung dari bisnis VATB, penerimaan restitusi PPnBM dan penerimaan bunga yang 
dikompensasikan dengan pembayaran kepada pemasok, direksi dan karyawan, pembayaran pajak 
penghasilan serta pembayaran bunga.

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012, Perseroan membukukan kas bersih dari 
kegiatan operasional sebesar Rp85.166,4 juta, terdiri dari penerimaan kas dari pengemudi sebesar 
Rp154.751,5 juta, penerimaan kas dari pelanggan langsung sebesar Rp4.378,9 juta, penerimaan 
dari restitusi PPnBM sebesar Rp20.586,6 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp366,9 juta yang 
dikompensasikan dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp48.558,7 juta, kepada direksi 
dan karyawan sebesar Rp20.387,9 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp2.833,9 juta dan 
pembayaran bunga sebesar Rp23.137,0 juta.

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, Perseroan membukukan kas bersih dari 
kegiatan operasional sebesar Rp233.801,0 juta, terdiri dari penerimaan kas dari pengemudi sebesar 
Rp370.505,4 juta, penerimaan kas dari pelanggan langsung sebesar Rp10.868,3 juta, penerimaan 
dari restitusi PPnBM sebesar Rp66.990,2 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp1.117,9 juta yang 
dikompensasikan dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp116.175,7 juta, kepada direksi 
dan karyawan sebesar Rp34.446,6 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp10.426,0 juta dan 
pembayaran bunga sebesar Rp54.632,5 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan membukukan kas bersih dari kegiatan 
operasional sebesar Rp98.091,9 juta, terdiri dari penerimaan kas dari pengemudi sebesar Rp241.086,6 
juta, penerimaan kas dari pelanggan langsung sebesar Rp19.366,1 juta, penerimaan dari restitusi 
PPnBM sebesar Rp8.275,6 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp1.156,3 juta yang dikompensasikan 
dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp104.133,3 juta, kepada direksi dan karyawan 
sebesar Rp31.722,6 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp4.871,3 juta dan pembayaran 
bunga sebesar Rp31.065,6 juta.
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Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, Perseroan membukukan kas bersih dari kegiatan 
operasional sebesar Rp116.775,8 juta, terdiri dari penerimaan kas dari pengemudi sebesar Rp185.059,8 
juta, penerimaan kas dari pelanggan langsung sebesar Rp28.133,7 juta, penerimaan dari restitusi 
PPnBM sebesar Rp13.140,8 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp541,7 juta yang dikompensasikan 
dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp49.859,4 juta, kepada direksi dan karyawan 
sebesar Rp28.814,0 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp159,8 juta dan pembayaran bunga 
sebesar Rp31.266,9 juta.

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari kas yang digunakan untuk membeli 
kendaraan taksi dan aset tetap lain, akuisisi Entitas Anak dan pembelian saham minoritas. Arus kas 
yang diperoleh dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan kendaraan kepada para pengemudi 
yang memenuhi syarat dan penjualan aset tetap lain serta hasil dari penjualan hak pada Entitas Anak.

Dalam empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012, kas bersih yang digunakan untuk kegiatan 
investasi sebesar Rp50.244,3 juta terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp42.278,7 juta, kenaikan 
piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp11.068,0 juta yang dikompensasikan dengan penurunan 
piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp2.061,0 juta sehubungan dengan ekspansi yang dilakukan 
oleh Perusahaan Asosiasi dan penerimaan kas dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp1.041,1 juta.

Dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan 
investasi sebesar Rp473.904,0 juta terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp393.962,9 juta 
dan akuisisi ESBC sebesar Rp100.031,5 juta yang dikompensasikan dengan hasil penjualan aset 
tetap sebesar Rp14.007,8 juta, kenaikan piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp45.125,5 juta 
yang dikompensasikan dengan penurunan piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp51.208,0 juta 
sehubungan dengan ekspansi yang dilakukan oleh Perusahaan Asosiasi dan pelunasan piutang dari 
pihak PT Rajawali Corpora.

Dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi 
sebesar Rp386.528,0 juta terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp368.551,8 juta, penambahan 
piutang akibat divestasi oleh MKS atas 80,0% saham ERU, NT dan EKJJ sebesar Rp78.608,1 juta 
yang dikompensasikan dengan penurunan piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp24.282,2 juta 
sehubungan dengan ekspansi yang dilakukan oleh Perusahaan Asosiasi, dan pembelian saham 
minoritas di Entitas Anak sebesar Rp1.097,6 juta yang dikompensasikan dengan hasil penjualan aset 
tetap sebesar Rp35.930,3 juta dan penerimaan penjualan Entitas Anak yaitu ERU, NT dan EKJJ sebesar 
Rp1.517,0 juta.

Dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan 
investasi sebesar Rp50.160,8 juta terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp56.073,6 juta dan 
kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp25,0 juta yang dikompensasikan dengan hasil penjualan 
aset tetap sebesar Rp5.931,8 juta.

Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan 

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan terdiri dari hasil pinjaman yang diterima dari bank 
dan pemegang saham. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah untuk pembayaran 
kembali fasilitas pinjaman.

Dalam empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan 
pendanaan sebesar Rp7.634,4 juta terdiri dari penerimaan dana dari pemegang saham sebesar 
Rp20.000,0 juta, penerimaan utang bank jangka panjang sebesar Rp36.814,2 juta yang dikompensasikan 
dengan pembayaran utang bank sebesar Rp 53.138,0 juta, pembayaran utang bank jangka pendek 
sebesar Rp 8.745,7 juta dan pembayaran lembaga keuangan non bank sebesar Rp2.565,0 juta. 
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Dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan 
pendanaan sebesar Rp226.655,7 juta terdiri dari penerimaan dana dari utang pihak berelasi sebesar 
Rp12.727,8 juta, penerimaan utang lembaga keuangan non bank sebesar Rp432,0 juta, penerimaan 
utang bank jangka pendek sebesar Rp13.741,7 juta dan penerimaan utang bank jangka panjang sebesar 
Rp399.927,0 juta yang dikompensasikan dengan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar 
Rp191,079,2 juta dan pembayaran utang lembaga keuangan non bank sebesar Rp9.093,6 juta.

Dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan 
sebesar Rp322.687,5 juta terdiri dari penerimaan utang dari pihak berelasi sebesar Rp81.891,0 juta, 
penerimaan utang lembaga keuangan non bank sebesar Rp11.766,0 juta dan penerimaan utang bank 
jangka panjang sebesar Rp303.892,8 juta yang dikompensasikan dengan pembayaran utang bank 
jangka panjang sebesar Rp61.042,9 juta dan pembayaran utang lembaga keuangan non bank sebesar 
Rp13.822,4 juta.  

Dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, kas bersih yang digunakan dalam kegiatan 
pendanaan sebesar Rp56.613,9 juta terdiri dari penerimaan utang lembaga keuangan non bank 
sebesar Rp577,6 juta dan penerimaan utang bank jangka panjang sebesar Rp50.960,2 juta yang 
dikompensasikan dengan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp40.548,4 juta, pembayaran 
lembaga keuangan non bank sebesar Rp64.910,2 juta dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar 
Rp2.695,6 juta.

4. Utang

Utang

Liabilitas jangka pendek Perseroan terutama terdiri dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 
dalam satu tahun dan jumlah yang terutang untuk tabungan pengemudi untuk suku cadang dan 
tabungan serta tabungan kecelakaan, pendapatan diterima dimuka dari penjualan kendaraan dan utang 
kontraktor serta pemasok. Per 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 serta 30 April 2012, total liabilitas 
jangka pendek konsolidasian Perseroan masing-masing adalah Rp100.878,0 juta, Rp162.174,2 juta, 
Rp273.242,4 juta dan Rp292.915,4 juta. Total liabilitas jangka panjang konsolidasian Perseroan terutama 
terdiri dari liabilitas pajak tangguhan, liabilitas jangka panjang yang diperoleh Perseroan dari waktu ke 
waktu, jaminan pengemudi dari para pengemudi taksi reguler Perseroan dan liabilitas imbalan pasca 
kerja. Per 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 dan 30 April 2012, liabilitas jangka panjang Perseroan 
masing-masing adalah Rp155.646,8 juta, Rp354.371,6 juta, Rp518.777,6 juta dan Rp502.278,3 juta, 
dimana total liabilitas jangka panjang (tidak termasuk yang jatuh tempo dalam satu tahun) masing-
masing adalah Rp113.913,3 juta, Rp298.833,6 juta, Rp441.937,0 juta dan Rp415.071,4 juta. 

Per 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 dan 30 April 2012, Perseroan juga mempunyai utang kepada 
pihak berelasi masing-masing sejumlah Rp10.279,3 juta, Rp2.575,7 juta, Rp10.360,5 juta dan 
Rp30.360,5 juta. Jumlah yang terutang pada pihak berelasi terutama terkait dengan pinjaman dari para 
pemegang saham pengendali Perseroan. 

Liabilitas menurut Kontrak

Perseroan mempunyai berbagai liabilitas menurut kontrak yang mengharuskan Perseroan melakukan 
pembayaran dikemudian hari. Tabel berikut ini memberikan ringkasan liabilitas Perseroan menurut 
kontrak, selain dari liabilitas pada polis asuransi, per 30 April 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Kontrak
Periode Pembayaran

Total Kurang dari 1 
Tahun

1 sampai 2 
Tahun

2 sampai 5 
Tahun

Lebih dari 5 
Tahun

Pinjaman Bank(1) 588.455,3 116.728,7 306.755,5 164.971,1 -
Utang Dagang 7.666,7 7.666,7 - - -
Total  596.122,0 124.395,4 306.755,5 164.971,1 -
(1) Terdiri dari jumlah menurut berbagai perjanjian fasilitas. 
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Off-Balance Sheet Arrangement

Per 30 April 2012 Perseroan tidak mempunyai off-balance sheet arrangement.

5. Belanja Modal

Sebagian besar belanja modal Perseroan terkait dengan pembelian taksi dan kendaraan lain untuk 
armada, pembangunan pool taksi dan pemasangan kendaraan baru Perseroan dengan peralatan seperti 
meteran taksi dan pengiriman pemesanan taksi melalui sistem digital (digital dispatch system/DDS) 
untuk digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan. Belanja modal Perseroan selain dari yang 
terkait dengan armada Perseroan pada dasarnya untuk melaksanakan dan memperbarui infrastruktur 
Perseroan seperti teknologi informasi dan pusat panggilan taksi (call center) Perseroan. 

Setiap peningkatan belanja modal akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan. Dengan 
demikian belanja modal pada armada merupakan hal yang sangat penting. Dengan tidak terealisasinya 
belanja modal Perseroan, dapat menghambat proyeksi pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan empat bulan yang berakhir pada  
30 April 2012, Perseroan menghabiskan belanja modal masing-masing sebesar Rp393.962,9 juta 
dan Rp42.278,7 juta, masing-masing terdiri dari Rp15.944,7 juta dan Rp6.648,1 juta untuk pembelian 
kendaraan untuk perluasan armada Perseroan. 

Perseroan memperkirakan belanja modal untuk pembelian kendaraan dalam rangka perluasan armada 
Perseroan untuk Nopember 2012 – Desember 2012 sejumlah sekitar Rp157.663,6 juta dan untuk tahun 
2013 sejumlah sekitar Rp703.711,0 juta. Sumber dana untuk belanja modal tersebut, selain berasal dari 
sebagian dana Penawaran Umum, juga dengan menggunakan internal kas Perseroan dan pinjaman 
pada bank. Rencana belanja modal Perseroan dapat berubah, berdasarkan pelaksanaan rencana bisnis 
Perseroan, kemajuan proyek modal Perseroan, kinerja keuangan Perseroan, kondisi pasar, pandangan 
Perseroan kedepan mengenai kondisi bisnis yang akan datang dan izin pemerintah yang relevan serta 
persetujuan yang dibutuhkan.

Perseroan tidak menggunakan transaksi lindung nilai, karena seluruh pembelian barang modal dilakukan 
dalam mata uang Rupiah. 

8. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan dan Entitas Anak melakukan manajemen risiko sebagai berikut :

Manajemen Risiko Modal

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa keberlangsungan usaha 
tetap terjaga dan juga untuk memaksimalkan keuntungan kepada para pemegang saham melalui 
optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Direksi Perseroan juga secara berkala melakukan review struktur 
permodalan Perseroan guna mengoptimalkan biaya permodalan dan risiko yang terkait.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko pengemudi, penumpang VATB atau pihak lain yang gagal dalam 
memenuhi liabilitas kontraktualnya dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan dan Entitas 
Anak. Risiko Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan pengemudi dimonitor secara terus-menerus. 
Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan alternatif kepada para pengemudi atau penumpang VATB 
yang dapat dipercaya untuk mengurangi jumlah piutang yang bermasalah. 

Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak terhadap pihak lain melekat pada rekening bank, piutang 
dagang kepada pihak ketiga, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi dan pinjaman dari pihak ketiga, 
terutama dari Bank BCA selaku kreditur terbesar Perseroan. Sebagai tambahan informasi, per tanggal 
30 April 2012, 96,5% dari utang bank Perseroan berasal dari Bank BCA. 
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Di dalam risiko pinjaman dari pihak ketiga juga terdapat risiko suku bunga. Meskipun tingkat suku bunga 
pinjaman dari Bank BCA adalah tetap (fixed) selama periode 3 (tiga) tahun dari waktu penarikan, akan 
tetapi tingkat suku bunga akan disesuaikan secara berkala sesuai dengan suku bunga pinjaman Bank 
Indonesia yang berlaku pada saat penarikan fasilitas pinjaman. 

Jika	 pada	 masa	 pinjaman	 tahun	 keempat	 terjadi	 fluktuasi	 tingkat	 suku	 bunga,	 keadaan	 keuangan	
Perseroan	 tidak	 akan	 terpengaruh	 secara	 signifikan	 karena	 pada	 masa	 pinjaman	 tahun	 keempat	
tersebut,	saldo	utang	Perseroan	kepada	Bank	BCA	telah	berkurang	secara	signifikan.	Oleh	karena	itu,	
Perseroan tidak melakukan lindung nilai terhadap tingkat suku bunga pinjaman Perseroan. 

Sedangkan risiko kredit pada saldo bank dan deposito Perseroan dan Entitas Anak sangat kecil karena 
saldo bank tersebut ditempatkan pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.

Manajemen Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan manajemen risiko likuiditas secara konservatif dengan 
mempertahankan saldo kas yang cukup yang berasal dari pendapatan Setoran Harian dan juga dapat 
memperoleh dana tambahan melalui berbagai alternatif pembiayaan, jika diperlukan. Tanggung jawab 
utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi Perseroan, yang telah membangun kerangka 
manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka 
panjang Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan 
menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus 
memonitor	perkiraan	arus	kas	terhadap	kondisi	aktual	dan	mencocokkan	profil	jatuh	tempo	aset	serta	
liabilitas keuangan.

Perseroan yakin bahwa strategi bisnis yang telah dan akan dilakukan Perseroan dan Entitas Anak akan 
membantu Perseroan untuk mencapai tujuan strategis Perseroan, walaupun tidak ada kepastian bahwa 
strategi tersebut akan dapat membuahkan hasil yang diinginkan yang pada gilirannya dapat membawa 
dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan.
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VI.  RISIKO USAHA

Investasi dalam saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan 
dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di 
dalam Penawaran Umum ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang 
dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. 
Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga 
dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. 
Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang 
seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-
efek di perusahaan-perusahaan di negara dengan keadaaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal 
tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan para investor dapat 
menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi 
Perseroan dan Entitas Anak, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-
masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama 
Perseroan dan Entitas Anak:

A. RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN BISNIS DAN INDUSTRI PERSEROAN DAN ENTITAS 
ANAK

1. Ekspansi armada taksi Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada pemberian dan 
pembaruan izin oleh badan atau instansi pemerintah.

Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan taksi reguler dan VATB berdasarkan izin yang diberikan 
oleh pemerintah daerah di wilayah mana Perseroan dan Entitas Anak menyediakan jasa pelayanan 
tersebut. Izin tersebut umumnya ditawarkan melalui lelang atau proses seleksi yang berlangsung 
secara kompetitif, dan berlaku selama jangka waktu lima tahun yang kemudian dapat diperpanjang. 
Untuk wilayah DKI Jakarta, izin diberikan berdasarkan perjanjian antara Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta dengan Perseroan dan Entitas Anak yang berjangka waktu tujuh tahun dan dapat diperpanjang. 
Ketidakmampuan untuk mendapatkan izin baru dan pembaruan izin di dalam wilayah dimana Perseroan 
dan Entitas Anak menyediakan pelayanan taksi akan berdampak negatif yang bersifat material terhadap 
bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. Kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada kemampuan Perseroan 
dan Entitas Anak untuk merekrut dan melatih para pengemudi. 

Untuk pengembangan bisnisnya, Perseroan dan Entitas Anak perlu merekrut dan mempertahankan 
para pengemudi. Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak mampu memberikan insentif atau fasilitas 
yang cukup kompetitif, sehingga Perseroan dan Entitas Anak memiliki kendala dalam merekrut dan 
mempertahankan para pengemudi. 

Perseroan dan Entitas Anak sangat bergantung kepada model bisnis dengan skema kemitraan. 
Sebagian besar pengemudi Perseroan dan Entitas Anak yang memenuhi syarat untuk membeli 
kendaraan berdasarkan skema kemitraan memilih untuk membeli kendaraan untuk dikonversikan 
menjadi kendaraan pribadi dan menjualnya kembali kepada pihak lain karena nilai jual kembali yang 
relatif tinggi dari kendaraan tersebut. Seandainya nilai jual dari kendaraan tersebut jatuh, baik karena 
pengaruh dari penarikan kembali oleh pabrikan maupun barang cacat atau perubahan dalam persepsi 
atau sentimen publik mengenai jenis dan/atau model kendaraan atau hal lain yang berada di luar kendali 
Perseroan dan Entitas Anak, dapat menyebabkan kesulitan bagi Perseroan dan Entitas Anak dalam 
mempertahankan dan menarik minat para pengemudi yang kompeten. 
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Sedangkan dalam melakukan pelatihan reguler bagi para pengemudi, tidak ada jaminan bahwa 
Perseroan dan Entitas Anak akan mampu memberikan pelatihan atau melakukan pengawasan 
terhadap para pengemudi atau berhasil menerapkan sistem manajemen yang berkualitas dan efektif 
bagi para pengemudi, sehingga dapat menimbulkan keluhan, kecelakaan, dan insiden lain yang dapat 
berpengaruh negatif terhadap kegiatan operasional serta reputasi Perseroan dan Entitas Anak. Selain 
itu, tindakan yang kurang pantas dari para pengemudi Perseroan dan Entitas Anak dapat menimbulkan 
pelanggaran hukum, sanksi hukum dan/atau dampak serius pada reputasi atau keuangan Perseroan 
dan Entitas Anak.

Hal-hal tersebut diatas dapat mengakibatkan Perseroan dan Entitas Anak tidak akan mampu untuk 
mempertahankan atau mengembangkan jumlah armada taksi, dan akan mengakibatkan bisnis, kondisi 
keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat terkena dampak 
secara negatif dan material.

3. Bisnis Perseroan dan Entitas Anak sangat rentan terhadap risiko kurang setor dari para 
pengemudi.

Sebagai penyedia pelayanan transportasi, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat 
bergantung kepada para pengemudi untuk mengoperasikan serta memelihara kendaraan Perseroan 
dan Entitas Anak dengan layak dan untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. 
Untuk taksi reguler, Perseroan dan Entitas Anak juga bergantung kepada para pengemudi untuk 
membayar Setoran Harian tepat pada waktunya berdasarkan skema kemitraan. Sebagai akibatnya, 
bisnis Perseroan dan Entitas Anak dapat terpengaruh oleh kemungkinan adanya pengemudi Perseroan 
dan Entitas Anak yang tidak mampu melakukan pembayaran Setoran Harian sesuai dengan syarat yang 
tertuang pada skema kemitraan. Hal tersebut dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan, 
kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Adanya biaya tetap yang bersifat substansial yang merupakan ciri dari bisnis jasa 
transportasi.

Bisnis jasa transportasi darat umumnya ditandai oleh biaya tetap yang bersifat substansial, terutama 
terkait dengan pengeluaran belanja modal untuk kendaraan dan pemeliharaannya, beban penyusutan, 
beban karyawan, biaya manajemen, biaya infrastruktur terkait dengan pusat panggilan taksi (call 
center) dan dispatch center, biaya gedung dan pemeliharaan pool taksi serta biaya sistem informasi. 
Beban penyusutan dan beban kendaraan taksi, terutama meliputi beban penyusutan aset tetap, beban 
bunga, perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang, biaya izin dan asuransi, merupakan 82,8%, 80,2%, 
84,5% dan 84,1% dari beban langsung Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2009, 2010 dan 2011, 
dan periode empat bulan yang berakhir 30 April 2012. Penurunan dalam perkiraan tingkat pendapatan 
Perseroan dan Entitas Anak dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja 
operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk 
mendanai pertumbuhan armada Perseroan dan Entitas Anak atau untuk mengoperasikan 
bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

Bisnis Perseroan dan Entitas Anak bersifat padat modal. Perseroan dan Entitas Anak memerlukan 
akses untuk mendapatkan modal yang cukup untuk mendanai kegiatan operasional dan ekspansi 
yang berkesinambungan. Tidak ada jaminan bahwa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum dan 
fasilitas kredit yang saat ini dimiliki Perseroan dan Entitas Anak akan cukup bagi pemenuhan kebutuhan 
modal dalam segala kondisi. Dalam kondisi dimana dana tunai yang diperoleh dari kegiatan operasional 
Perseroan dan Entitas Anak dan dana yang tersedia berdasarkan perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit 
Perseroan dan Entitas Anak serta dari hasil Penawaran Umum tidak cukup untuk mendanai kebutuhan 
modal, Perseroan dan Entitas Anak mungkin memerlukan tambahan pinjaman dan/atau pembiayaan 
permodalan. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa pendanaan yang dibutuhkan 
atau bahwa alternatif pendanaan yang dipilih akan berhasil didapatkan oleh Perseroan dan Entitas 
Anak dengan syarat yang dapat diterima Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut dapat  berdampak 
secara negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha 
Perseroan dan Entitas Anak. 
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Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak saat ini mempunyai pinjaman yang memuat batasan tertentu 
terhadap	 kegiatan	 operasional	 dan	 fleksibilitas	 keuangan.	 Batasan	 atas	 pinjaman	 yang	 diperoleh	
Perseroan dan Entitas Anak dapat membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mencapai 
target	pertumbuhan,	membatasi	fleksibilitas	Perseroan	dan	Entitas	Anak	dalam	merencanakan,	atau	
mengantisipasi perubahan dalam bisnis dan industri serta Perseroan dan Entitas Anak menjadi semakin 
rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang bersifat negatif.

Selain itu, penambahan pinjaman dapat menurunkan daya tawar Perseroan dan Entitas Anak dan 
dapat mengakibatkan peningkatan beban bunga dan biaya pinjaman di kemudian hari. Cidera janji oleh 
Perseroan dan Entitas Anak dapat menimbulkan hak kreditur untuk mempercepat pelunasan pinjaman 
tersebut atau mengeksekusi jaminan yang diberikan dan dapat mengakibatkan cross default terhadap 
pinjaman lain, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja 
operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

6. Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan dari operator transportasi darat lainnya 
di Indonesia.

Industri jasa transportasi darat di Indonesia bersifat kompetitif. Perseroan dan Entitas Anak bersaing 
untuk mendapatkan penumpang dan pengemudi yang berkualitas karena pesaing utama Perseroan 
dan Entitas Anak di wilayah Jadetabek dan beberapa kota lain tempat Perseroan dan Entitas Anak 
beroperasi memiliki jumlah armada yang lebih besar dan merek yang lebih dikenal dibandingkan dengan 
Perseroan dan Entitas Anak. 

Untuk skala yang lebih kecil, Perseroan dan Entitas Anak juga bersaing dengan para penyedia jasa yang 
menawarkan moda transportasi alternatif, seperti jasa penyewaan kendaraan dan penyedia transportasi 
publik. Jika Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu untuk bersaing secara efektif, baik dalam menarik 
penumpang maupun menarik minat para pengemudi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi 
bisnis, kondisi keuangan, kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 

7. Perseroan dan Entitas Anak sangat bergantung pada sejumlah pabrikan kendaraan untuk 
penyediaan armada dan suku cadang tertentu. 

Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan dan Entitas Anak membeli sebagian besar kendaraan untuk armada 
taksi reguler dari Toyota melalui Auto 2000. Kendaraan armada Perseroan dan Entitas Anak, atau suku 
cadang yang digunakan oleh armada Perseroan dan Entitas Anak, mungkin mengalami penarikan oleh 
pihak pabrikan karena alasan keselamatan (safety recall). Dalam kondisi tertentu, penarikan tersebut 
mungkin mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak untuk menarik kendaraan dari pengemudi, atau 
dari penyewa untuk kendaraan VATB. Jika sejumlah besar kendaraan secara bersamaan mengalami 
penarikan, atau jika suku cadang pengganti yang diperlukan tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi, 
Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat mengoperasikan kendaraan yang ditarik tersebut untuk 
jangka	waktu	yang	signifikan	karena	Perseroan	dan	Entitas	Anak	biasanya	membeli	armada	kendaraan	
tersebut dalam jumlah besar sekali dalam setahun. Perseroan dan Entitas Anak dapat menghadapi 
klaim dari pengemudi jika penarikan tersebut menyangkut kendaraan yang telah disediakan Perseroan 
dan Entitas Anak bagi pengemudi berdasarkan skema kemitraan. Setiap penarikan, baik dalam skala 
besar maupun kecil, dapat berdampak secara negatif dan material terhadap pendapatan Perseroan dan 
Entitas Anak, menimbulkan masalah pada pelayanan konsumen karena berkurangnya jumlah armada 
dan secara umum mengganggu reputasi Perseroan dan Entitas Anak.

Ketidakmampuan pabrikan atau pemasok untuk menyediakan kendaraan atau suku cadang dengan 
harga wajar atau dalam kuantitas yang dibutuhkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dapat berdampak 
negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha 
Perseroan dan Entitas Anak.
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8. Risiko tidak diperbaruinya perjanjian sewa dengan pemilik tempat dimana pool taksi 
Perseroan dan Entitas Anak berada.

Sampai dengan 30 April 2012, 22 dari 23 pool taksi Perseroan dan Entitas Anak berada di lahan 
dengan status sewa. Pool taksi Perseroan dan Entitas Anak umumnya berlokasi dekat dengan wilayah 
dimana taksi Perseroan dan Entitas Anak beroperasi. Jangka waktu sewa berkisar dari delapan 
sampai sepuluh tahun tanpa perpanjangan otomatis. Tidak ada jaminan bahwa perjanjian sewa akan 
diperpanjang dengan persyaratan yang dapat diterima atau bahkan diakhiri lebih awal. Jika perjanjian 
sewa tersebut tidak dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal, Perseroan dan Entitas Anak terpaksa 
merelokasi pool taksi, mengeluarkan modal tambahan dan sumber daya untuk membangun pool taksi 
baru dan mungkin mengakibatkan peningkatan biaya sewa yang harus dibayar oleh Perseroan dan 
Entitas Anak. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat menemukan lokasi baru 
yang cocok untuk berfungsi sebagai pool taksi. Relokasi pool taksi Perseroan dan Entitas Anak juga 
akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dan mungkin mengakibatkan 
pengeluaran biaya tambahan. Sewa yang hanya dapat diperpanjang berdasarkan persyaratan yang 
kurang menguntungkan, mungkin dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak. 
Semua hal di atas dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja 
operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

9. Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada sistem informasi yang tersentralisasi untuk 
melakukan kegiatan operasional dan pada perangkat lunak, peralatan dan jasa sistem 
informasi yang disediakan oleh pihak ketiga.

Perseroan dan Entitas Anak sangat bergantung pada sistem informasi untuk menerima dan memproses 
pesanan taksi, mengelola armada kendaraan, dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Perseroan 
dan Entitas Anak memiliki sistem informasi yang tersentralisasi di Jakarta dan bergantung pada 
penyedia jasa komunikasi untuk menghubungkan sistem Perseroan dan Entitas Anak dengan lokasi-
lokasi bisnis yang dilayani oleh sistem ini. Perseroan dan Entitas Anak juga bergantung pada sistem 
untuk mengunggah (up-load) dan memproses beberapa tarif penumpang yang dibayar melalui kartu 
prabayar BCA. Gangguan pada sistem utama atau pada komunikasi antara sistem dan lokasi-lokasi 
yang dilayani sistem tersebut dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pesanan 
layanan taksi, proses pemesanan taksi yang lambat, dan mengganggu kemampuan Perseroan dan 
Entitas Anak untuk mengelola armada dimana hal tersebut mungkin berdampak negatif dan material 
terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengelola bisnis secara efektif. Perseroan 
dan Entitas Anak saat ini belum memiliki sistem back-up yang tersentralisasi atau disaster recovery site 
untuk fasilitas perangkat sistem Perseroan dan Entitas Anak di Jakarta dan kerugian akibat tidak dapat 
digunakannya fasilitas tersebut dapat memberikan dampak yang negatif dan material pada kemampuan 
Perseroan dan Entitas Anak untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selain itu, teknologi dan 
sistem informasi Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap kerusakan, interupsi atau tindakan ilegal 
terhadap sistem.

Perseroan dan Entitas Anak juga bergantung pada perangkat lunak, peralatan dan jasa yang disediakan 
dan/atau dikelola oleh pihak ketiga dalam kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Apabila kinerja 
dari perangkat lunak, peralatan atau jasa yang disediakan dan/atau dikelola oleh pihak ketiga tersebut 
menurun kualitasnya atau perjanjian dengan para pihak ketiga berakhir, Perseroan dan Entitas Anak 
mungkin tidak dapat mendapatkan jasa, peralatan atau perangkat lunak pengganti dengan cepat atau 
berdasarkan persyaratan yang secara komersial wajar, atau mungkin tidak dapat menemukan solusi 
terbaik	tanpa	mengeluarkan	biaya	yang	signifikan	atau	mengganggu	kegiatan	operasional	Perseroan	
dan Entitas Anak. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kerjasama dengan 
pihak ketiga tersebut, atau kegagalan pihak ketiga untuk melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan 
perjanjian terkait sehubungan dengan sistem informasi Perseroan dan Entitas Anak, dapat memberikan 
dampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha 
Perseroan dan Entitas Anak.
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10. Perubahan peraturan pemerintah dan otoritas bandara serta ketersediaan dan peningkatan 
harga bahan bakar dapat mengganggu bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

Jasa transportasi darat diatur dengan berbagai regulasi dan persyaratan yang menimbulkan biaya. 
Perseroan dan Entitas Anak telah mengeluarkan dan akan terus mengeluarkan biaya yang diperlukan 
sehubungan dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait. Tambahan atau perubahan 
peraturan, hukum, pajak, dan bea yang mungkin akan dikeluarkan oleh Pemerintah di kemudian hari 
mungkin	 dapat	 secara	 signifikan	 meningkatkan	 biaya	 operasional	 pelayanan	 transportasi.	 Sebagai	
contoh, peraturan pemerintah yang terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan, termasuk standar 
emisi, keselamatan kendaraan, ketahanan energi dan peningkatan harga serta ketersediaan bahan 
bakar dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak. 

Secara	spesifik,	peningkatan	harga	dan	ketersediaan	bahan	bakar	secara	signifikan	mempengaruhi	
VATB yang dioperasikan oleh EMP karena menanggung biaya bahan bakar untuk kendaraan. Hal 
ini berbeda dengan taksi reguler Perseroan dan Entitas Anak dimana biaya bahan bakar ditanggung 
seluruhnya	oleh	pengemudi.	Biaya	bahan	bakar	dapat	terpengaruh	oleh	fluktuasi	harga	yang	disebabkan	
oleh isu geopolitik serta permintaan dan ketersediaan bahan bakar. Sebagai akibat dari berbagai faktor 
yang mempengaruhi harga dan ketersediaan bahan bakar, EMP mungkin tidak dapat membebankan 
secara langsung peningkatan biaya bahan bakar kepada penumpang VATB. Sedangkan untuk taksi 
reguler peningkatan harga bahan bakar tidak secara langsung mempengaruhi Setoran Harian, tetapi 
tidak menutup kemungkinan Perseroan dan Entitas Anak menyesuaikan target Setoran Harian untuk 
mengurangi risiko kurang setor, yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan 
Perseroan dan Entitas Anak. 

Hal-hal tersebut diatas dapat mengakibatkan peningkatan tarif penumpang dan peningkatan biaya 
operasional Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memberikan jaminan 
bahwa hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas serta hukum atau peraturan lain yang ditetapkan di 
kemudian hari tidak akan berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja 
operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 

Selain itu, Pemerintah dan Otoritas Bandara (PT Angkasa Pura II) saat ini menetapkan sistem kuota 
untuk taksi dan kendaraan lain yang melayani penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Sistem kuota ini 
membatasi jumlah taksi yang diperbolehkan beroperasi di bandara tersebut. Jika kuota yang diberikan 
kepada Perseroan dan Entitas Anak untuk taksi reguler tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan 
bisnis Perseroan dan Entitas Anak atau jika kuota yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dikurangi 
jumlahnya atau dihapus, pendapatan Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari bandara akan 
menurun, dan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan 
prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

11. Risiko berkurangnya jumlah penerbangan dapat mempengaruhi permintaan layanan taksi 
dari dan ke bandara.

Penurunan keadaan ekonomi nasional secara keseluruhan maupun terjadinya setiap kejadian yang 
mengganggu atau mengurangi jumlah penerbangan dalam rangka perjalanan dinas maupun wisata, 
seperti	harga	bahan	bakar,	pemogokan,	terorisme,	penyakit	menular	atau	konflik	dapat	berpengaruh	
negatif terhadap penerbangan dan mengakibatkan turunnya jumlah penumpang penerbangan yang 
dapat mempengaruhi permintaan layanan taksi dari dan ke bandara. Hal ini dapat memberikan 
pengaruh negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan 
dan Entitas Anak.
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12. Risiko perselisihan dalam usaha patungan (joint venture) antara Perseroan dan Entitas Anak 
dengan pihak ketiga.

Kegiatan operasional taksi premium dan sebagian besar VATB dilakukan melalui usaha patungan (joint 
venture) antara Perseroan (melalui Entitas Anak yaitu MKS yang memiliki 20,0% saham EKJJ, NT dan 
ERU) dengan pihak ketiga. Dalam usaha patungan, Perseroan (melalui MKS) membagi kepemilikan 
dan manajemen sebuah perusahaan dengan satu atau lebih pihak yang mungkin tidak memiliki tujuan, 
strategi, prioritas atau sumber daya yang sama dengan Perseroan. Setiap perselisihan serius yang 
dihadapi Perseroan maupun Entitas Anak dengan rekanan usaha patungan dapat menyebabkan 
kebuntuan (deadlock) atau dapat berpengaruh negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja 
operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

13. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perusahaan Asosiasi dapat berdampak negatif terhadap 
Perseroan dan Entitas Anak.

Kegiatan operasional taksi premium dan sebagian besar VATB dilakukan melalui Perusahaan Asosiasi. 
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Asosiasi menghadapi sejumlah risiko termasuk 
risiko operasional, perizinan maupun pendanaan. Ketidakmampuan Perusahaan Asosiasi untuk 
menanggulangi risiko-risiko tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, 
kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

14. Risiko kondisi cuaca atau bencana alam dan gangguan lalu lintas.

Karena Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa transportasi darat, 
setiap	gangguan	signifikan	pada	kondisi	lalu	lintas	akibat	perubahan	cuaca	atau	bencana	alam	seperti	
banjir atau kemacetan lalu lintas yang parah atau kerusakan besar pada infrastruktur jalan di wilayah 
operasional Perseroan dan Entitas Anak dapat menyebabkan Perseroan dan Entitas Anak serta para 
pengemudi mengurangi atau menangguhkan pengoperasian taksi atau mengakibatkan kerusakan pada 
kendaraan dan mungkin dapat menyebabkan kerugian atau penurunan pendapatan yang diterima oleh 
para pengemudi yang pada akhirnya meningkatkan kurang setor. Terjadinya kejadian sebagaimana 
disebutkan di atas dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan 
prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

15. Risiko ketidakmampuan untuk mempertahankan dan mendapatkan personil inti dan pegawai 
yang berkualitas tinggi.

Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada sejumlah personil inti, baik pada tingkat manajemen 
maupun operasional, dengan keahlian khusus dan pengalaman yang luas dalam bidang mereka 
masing-masing yang diyakini akan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bisnis Perseroan dan 
Entitas Anak. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mampu untuk mendapatkan 
dan mempertahankan personil inti dan pegawai tersebut. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas 
Anak untuk mempertahankan dan mendapatkan personil inti dan pegawai tersebut dapat mengganggu 
kegiatan operasional dan usaha yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi 
keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 

16. Perseroan mungkin tidak mampu untuk menjaga atau terus menggunakan hak atas kekayaan 
intelektual Perseroan sebagaimana mestinya.

Perseroan telah mengajukan permohonan merek untuk mendaftarkan nama dan logo “Express 
Group” dan “Tiara Express” di Indonesia dan pada tanggal 30 April 2012 permohonan tersebut masih 
dalam proses pemeriksaan. Keberhasilan bisnis Perseroan dan Entitas Anak sebagian bergantung 
pada kemampuan untuk secara terus menerus mengkomunikasikan dan menggunakan merek dalam 
rangka mengembangkan tingkat pengenalan akan merek Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan 
tidak dapat memberikan jaminan bahwa merek Perseroan tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. 
Selain itu, proses litigasi dalam rangka melindungi merek dan logo Perseroan mungkin memerlukan 
komitmen	waktu	yang	signifikan	dari	manajemen	Perseroan	dan	memerlukan	biaya	tinggi,	yang	dapat	
mempengaruhi kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
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17. Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak memiliki cakupan asuransi yang memadai.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan asuransi yang diyakini secara wajar sejalan dengan 
praktek dalam industri serupa. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki asuransi yang mencakup 
tanggung jawab pihak ketiga terhadap cedera (termasuk kematian) atau kerusakan kepada pihak ketiga 
akibat penggunaan kendaraan Perseroan dan Entitas Anak, kecuali untuk VATB yang dimiliki oleh EMP. 
Perseroan dan Entitas Anak dapat menerima klaim dari para pengemudi atas cedera, kematian dan 
kerusakan properti yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan dan untuk klaim atas ganti rugi dari 
pekerja serta klaim yang terkait dengan hubungan kerja lainnya.

Perseroan dan Entitas Anak juga dapat menanggung kewajiban atau kerugian termasuk kewajiban atau 
kerugian	yang	diakibatkan	oleh	gangguan	bisnis	atau	gangguan	signifikan	lainnya	atau	kerusakan	properti,	
terhadap risiko mana Perseroan dan Entitas Anak tidak terlindungi secara memadai, atau tidak terlindungi 
sama sekali. Bisnis Perseroan dan Entitas Anak juga dapat dipengaruhi secara material dan negatif oleh 
bencana alam, terhadap risiko-risiko mana Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak terlindungi.

Polis asuransi Perseroan dan Entitas Anak memuat pengecualian dan pembatasan tertentu mengenai 
cakupan yang dapat mengakibatkan klaim Perseroan dan Entitas Anak tidak diterima. Adapun, polis 
asuransi yang dibutuhkan Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak akan selalu tersedia dengan harga 
premi yang dapat diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak. Terjadinya peristiwa negatif yang bersifat 
signifikan,	dimana	kerugian	yang	diakibatkan	olehnya	tidak	ditanggung	atau	tidak	ditanggung	secara	penuh	
atau tidak diterima oleh perusahaan asuransi dapat membawa dampak negatif yang bersifat material 
terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

18. Risiko perubahan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dengan pihak-pihak berelasi.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi di luar usaha dengan PT Rajawali Corpora, pemegang 
saham pengendali Perseroan dan Grup Rajawali. Transaksi Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak-
pihak berelasi selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010 dan 2011 dan 
periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 meliputi kegiatan pinjam-meminjam tanpa 
bunga dan tanpa kompensasi dari pihak berelasi atas pemberian jasa pengelolaan armada transportasi.  
PT Rajawali Corpora juga memberikan jaminan perusahaan untuk pinjaman Perseroan dari Bank BCA, 
dimana jaminan perusahaan tersebut akan dicabut apabila proses Penawaran Umum telah selesai dan 
saham-saham Perseroan telah tercatat di BEI. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak dapat melakukan 
transaksi lainnya dengan pihak berelasi dengan tujuan untuk memberdayakan sinergi dengan Grup Rajawali.

Apabila salah satu atau beberapa pihak berelasi mengalami kendala keuangan dan memilih untuk 
tidak melunasi pinjaman mereka, tidak membayar sejumlah tagihan yang harus dibayarkan kepada 
Perseroan dan Entitas Anak atau tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian dengan Perseroan dan 
Entitas Anak, maka bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan 
Entitas Anak dapat terpengaruh secara negatif. 

19. Risiko terhambatnya rencana akuisisi Perusahaan Target dan implementasi rencana 
ekspansi Perseroan dan Entitas Anak. 

Sejalan dengan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak dan sebagai bagian dari rencana 
penggunaan dana, Perseroan dan Entitas Anak berencana untuk mengakuisisi Perusahaan Target 
dan telah menandatangani PJBSB dengan pihak Penjual sebagaimana dijabarkan dalam Bab III 
tentang Rencana Transaksi. Dalam hal ini terdapat risiko tidak terpenuhinya syarat-syarat efektif dalam 
kesepakatan PJBSB yang dapat mempengaruhi rencana transaksi Perseroan dan Entitas Anak.

Jika Perseroan dan Entitas Anak berhasil mengakuisisi Perusahaan Target, Perseroan dan Entitas 
Anak masih harus melengkapi dengan izin-izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sebagaimana dijabarkan dalam Bab XI Peraturan Mengenai Jasa Angkutan Taksi. Dalam 
proses kelengkapan administrasi tersebut terdapat kemungkinan terlambatnya perolehan administrasi 
pendukung untuk realisasi pengoperasian taksi baru tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan 
terlambatnya rencana ekspansi armada dan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, 
kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
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B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

1. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum kemungkinan tidak diperdagangkan 
secara aktif atau likuid

Saham Perseroan tidak diperdagangkan di pasar modal sebelum Penawaran Umum. Perseroan telah  
mendapatkan persetujuan awal pencatatan saham dari BEI agar saham Perseroan tercatat di BEI. Akan 
tetapi, pencatatan saham Perseroan tidak menjamin perdagangan saham Perseroan akan meningkat 
atau likuid meskipun pasar modal dalam kondisi kondusif karena sebagian Pemegang Saham publik 
memutuskan untuk tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. 

2. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari.

Harga	Saham	Perseroan	mungkin	sangat	berfluktuasi	di	kemudian	hari	dan	mungkin	diperdagangkan	di	
bawah Harga Penawaran, bergantung pada faktor-faktor antara lain perbedaan antara kinerja keuangan 
dan operasional Perseroan dengan apa yang diperkirakan oleh para investor dan analis, perubahan 
rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau terhadap Indonesia, perubahan kondisi 
ekonomi, politik atau pasar modal secara umum di Indonesia, keterlibatan dalam perkara di pengadilan, 
perubahan	suku	bunga	dan	kurs	valuta	asing,	dan	fluktuasi	harga	pasar	saham.

3. Penjualan saham Perseroan di kemudian hari dapat mempengaruhi harga pasar dari saham 
Perseroan.

Penjualan yang terjadi di kemudian hari atas sejumlah saham Perseroan, atau persepsi bahwa penjualan 
tersebut mungkin terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham atau terhadap kemampuan 
Perseroan untuk mendapatkan dana melalui penawaran umum atau penawaran terbatas atas saham 
tambahan atau efek terkait ekuitas. Para pemegang saham Perseroan dapat mengalami dilusi setelah 
adanya penerbitan atau penjualan saham tambahan Perseroan bila terjadi pengeluaran saham baru di 
masa depan. Segera setelah dilaksanakannya Penawaran Umum ini, minimal lebih besar 50% dari total 
saham Perseroan diperkirakan akan dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh para pemegang 
saham pengendali Perseroan dan merupakan mayoritas pemegang saham. 

4. Perseroan tidak dapat menjamin pembayaran dividen di kemudian hari.

Pembayaran dividen, jika ada, bergantung pada persetujuan para pemegang saham Perseroan melalui 
RUPS berdasarkan usul atau rekomendasi Direksi Perseroan setelah mempertimbangkan proyeksi 
keuangan Perseroan, yang pada gilirannya akan bergantung pada keberhasilan penerapan strategi 
pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lain, termasuk, kondisi ekonomi secara umum, permintaan 
atas	produk	Perseroan,	dan	faktor-faktor	lain	yang	spesifik	pada	industri	transportasi,	yang	kebanyakan	
di antaranya berada di luar kendali Perseroan.

5.  Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih rendah 
dari Harga Penawaran dan para pembeli dapat segera mengalami penurunan nilai yang 
substansial.

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham-saham 
Perseroan yang diterbitkan kepada para pemegang saham Perseroan yang telah ada. Oleh karena itu, 
para pembeli Saham Yang Ditawarkan dapat segera mengalami penurunan nilai yang substansial dan 
para pemegang saham Perseroan yang telah ada akan mengalami peningkatan yang material atas nilai 
aset bersih per saham dari saham-saham yang mereka miliki. 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG 
MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.
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VII.  KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN 
AUDITOR INDEPENDEN 

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil 
usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 21 September 
2012 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diterbitkan kembali yang berakhir pada 
tanggal 30 April 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian 
dari Deloitte Southeast Asia Ltd.), yang dalam laporannya tertanggal 10 Juli 2012 memberikan pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut, dengan paragraf penjelasan mengenai 
penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan 
Keuangan” dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK 
DAN PERUSAHAAN ASOSIASI 

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 

Perseroan (dahulu bernama PT Kasih Bhakti Utama) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan 
menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas No. 9, tanggal 11 Juni 1981, dibuat di hadapan Max Lahoendoeitan, SH, notaris pengganti dari 
Nico Rudolf Makahanap, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan 
dan Perbaikan No. 8, tanggal 3 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Nico Rudolf Makahanap, SH, 
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C2-3139.HT.01-01.Th 86, tanggal 26 April 1986 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat di bawah No. 164/1991, tanggal 25 Januari 1991, serta telah diumumkan dalam Tambahan 
No.1639, BNRI No. 47, tanggal 11 Juni 1991.

Sejak pendirian Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali pengubahan yaitu 
sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:
 
a.  Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 205, tanggal 30 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Siti 

Safariyah, SH, notaris pengganti dari B.R. A.Y., Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta 
mengenai antara lain perubahan status Perseroan menjadi PMDN dan perubahan terhadap Pasal 4 
mengenai modal dan seri saham, Pasal 8 ayat (1) dan (6) mengenai rapat umum pemegang saham, 
Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengenai tempat, pemanggilan dan pimpinan rapat umum pemegang 
saham, Pasal 10 mengenai kuorum, hak suara, dan keputusan rapat umum pemegang saham, 
Pasal 11 ayat (2) mengenai direksi. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan Menkumham 
dibawah No.C2-3319.HT.01.04.th.90, tanggal 5 Juni 1990 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat No. 166/1991, tanggal 25 Januari 1991 (“Akta No. 205/1989”).

b.  Akta Penyataan Keputusan Rapat No. 85, tanggal 18 Januari 1991, yang dibuat oleh Rachmat 
Santoso, SH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan terhadap Pasal 12 mengenai tugas dan 
wewenang direksi. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan Menkumham No.C2-550.
HT.01.04.Th.92, tanggal 18 Januari 1992 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
di bawah No. 1161/1992, tanggal 1 Mei 1992 dan diumumkan dalam BNRI No. 82 Tambahan  
No. 5081, tanggal 13 Oktober 1992 (“Akta No. 85/1991”).

 
c.  Akta Berita Acara No. 189, tanggal 21 Oktober 1991, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, SH, 

Notaris di Jakarta mengenai Perubahan terhadap Pasal 1 mengenai nama dan tempat kedudukan 
dan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan 
Menkumham No.C-2-550.HT.01.04.Th.92, tanggal 18 Januari 1992 dan didaftarkan di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1162/1992, tanggal 1 Mei 1992 dan diumumkan dalam BNRI  
No. 82 Tambahan No. 5081, tanggal 13 Oktober 1992 (“Akta No. 189/1991”).

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 184, tanggal 28 September 1994, sebagaimana diubah 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30, tanggal 5 Desember 1995, yang keduanya 
dibuat di hadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta keduanya mengenai Perubahan terhadap 
Pasal 4 mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah 
mendapat keputusan Menkumham C2-16604.HT.01.04.TH.95, tanggal 18 Desember 1995. (“Akta 
No. 184/1994 Juncto Akta No.30/1995”).

e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 24 Januari 1998, yang dibuat di hadapan 
Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Cilamaya mengenai perubahan seluruh anggaran dasar guna 
menyesuaikan dengan  Undang Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan Menkumham No. C-3599 HT.01.04.
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Th.99, tanggal 5 Maret 1999 dan laporan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri 
Kehakiman. Dengan surat No.C.3598.HT.01.04.Th.99 tanggal 5 Maret 1999 dan didaftarkan di 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.326/RUB.09.03/IV/2000, 
tanggal 7 April 2000 dan diumumkan dalam BNRI No. 39 Tambahan No. 3049, tanggal 15 Mei 2001 
(“Akta No. 2/1998”).

f.  Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35, tanggal 29 April 2005, yang dibuat di hadapan Leolin 
Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan terhadap Pasal 4 mengenai peningkatan 
modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan 
Menkumham No. C-16941 HT.01.04.Th.2005 tanggal 20 Juni 2005 dan daftarkan di Kantor 
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1178/RUB.09.03/IX/2005, tanggal 
28 September 2005 dan diumumkan dalam BNRI No. 84 Tambahan No.11301, tanggal 21 Oktober 
2005 (“Akta No. 35/2005”).

g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 4 Februari 2008, yang dibuat di hadapan 
Syarifah Chozie, SH, MH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan seluruh anggaran dasar guna 
menyesuaikan dengan UUPT. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan Menkumham  
No. AHU-11089.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 dan didaftarkan di Daftar Perseroan 
No. AHU-0016396.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 dan diumumkan dalam BNRI  
No. 47 Tambahan No. 8453, tanggal 10 Juni 2008 (“Akta No. 1/2008”).

h.  Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 42, tanggal 9 Desember 2008, yang 
dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan terhadap Pasal 
4 mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, dikarenakan konversi 
utang Perseroan kepada PT Rajawali Corpora sebesar Rp 23 miliar menjadi 23.000 saham. 
Konversi ini berdasarkan Perjanjian Konversi Utang Menjadi Saham, tanggal 5 Desember 2008 
yang dibuat dibawah tangan antara PT Rajawali Corpora dan Perseroan dengan hutang pokok 
Rp32.163.793.990 yang dikonversi sebagian yakni Rp 23.000.000.0000.Perubahan tersebut telah 
mendapat keputusan Menkumham No. AHU-00916.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 
dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0001056.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Januari 
2009 dan diumumkan dalam BNRI No. 12 Tambahan No. 3874, tanggal 10 Februari 2009 (“Akta 
No. 42/2008”).

i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 112, tanggal 22 Desember 2009, yang 
dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan terhadap Pasal 
1 mengenai tempat kedudukan. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan Menkumham  
No. AHU-03412.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010 dan didaftarkan di Daftar Perseroan 
No. AHU-0005081.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 21 Januari 2010 (“Akta No. 112/2009”).

j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16, tanggal 6 Desember 2010, yang 
dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan terhadap Pasal 
4 mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dikarenakan  konversi utang 
Perseroan kepada PT Rajawali Corpora sebesar Rp 60 miliar menjadi 60.000 lembar saham. 
Konversi ini berdasarkan Perjanjian Konversi Hutang, tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat dibawah 
tangan antara PT Rajawali Corpora dan Perseroan dengan hutang pokok Rp71.825.009.830 yang 
dikonversi Rp60.000.000.0000. Perubahan tersebut telah mendapat keputusan Menkumham AHU-
59955.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 dan didaftarkan di Daftar Perseroan  
No. AHU-0093059.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010 (“Akta No. 16/2010”).

k. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 4 Oktober 2011, 
yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan terhadap 
Pasal 4 mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai 
nominal saham. sebesar Rp5 miliar menjadi 5.000 lembar saham sehingga jumlah seluruh saham 
yang dimiliki oleh PT Rajawali Corpora adalah 107.999 lembar saham. Konversi ini berdasarkan 
Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham, tanggal 4 Oktober 2011, yang dibuat dibawah tangan 
antara PT Rajawali Corpora dan Perseroan dengan hutang pokok Rp5.245.474.273 yang dikonversi 
sebagian yakni Rp5.000.000.000.
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Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 14, 
tanggal 4 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta terjadi 
penerbitan saham dividen kepada para pemegang saham pengendali Perseroan sebesar 27.000 
lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham sehingga jumlah seluruh saham yang 
dimiliki oleh PT Rajawali Corpora adalah 134.999 lembar saham. Para pemegang saham Perseroan 
juga menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 melalui 
pemecahan saham (stocksplit). Perubahan tersebut telah mendapat keputusan Menkumham  
No. AHU-49502.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan didaftarkan di Daftar Perseroan 
No. AHU-0082036.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 (“Akta No. 14/2011”).

l. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24, tanggal 16 Juli 2012, 
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan anggaran 
dasar dalam rangka memenuhi keputusan peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-38557.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 17 Juli 
2012 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0064666.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Juli  
2012  (“Akta No. 24/2012”). Berdasarkan Surat Keterangan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta,  
No. 04/Ket/Not/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 menyatakan bahwa BNRI untuk Akta No. 24/2012 
sedang dalam proses pengurusan pengumuman lembaran BNRI.

Pada tahun 1996 Perseroan mendirikan EMP. Dari tahun 2002 sampai 2005, Perseroan melakukan 
ekspansi bisnis dengan mendirikan beberapa perusahaan baru yaitu EKP, MEP, SEP, EKL dan ELN 
serta mengakuisisi beberapa perusahaan yaitu WMK, TSS, dan SIP. Dari ekspansi bisnis yang dilakukan 
oleh Perseroan wilayah operasi Perseroan untuk taksi reguler meliputi kota besar seperti Jadetabek, 
Semarang, Medan dan Surabaya. Dari tahun 2009 sampai 2011, Perseroan juga melakukan ekspansi 
bisnis yang cukup pesat dengan mendirikan MKS, mengakuisisi beberapa perusahaan yaitu ISL, FMT 
dan ESBC dengan tujuan memperkuat pangsa pasar di daerah Jadetabek dan melalui ESBC membeli 
lahan seluas 40.140 m2 di daerah yang strategis dekat dengan bandara Soekarno-Hatta yang dijadikan 
sebagai pool terbesar yang dimiliki Perseroan (Mega Pool). 

Berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat tanggal 6 Juli 2012 yang telah dilegalisasi oleh Fatma Agung 
Budiwijaya, SH, notaris di Jakarta sebagaimana diamandemen dengan addendum perjanjian jual beli 
saham bersyarat tanggal 9 Agustus 2012, Perseroan dan MKS sebagai pembeli bermaksud membeli 
saham milik ETA dan AS masing-masing sebesar 874 lembar saham dan 1 lembar saham di EMK 
dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp67.001,0 juta. 

Mulai tahun 2010, Perseroan telah melakukan pengembangan kegiatan usaha Perseroan di bidang 
teknologi, yaitu melengkapi semua unit taksi regular dengan DDS untuk melacak unit taksi yang tersedia 
dekat area alamat jemput calon penumpang.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha pengangkutan darat. Kegiatan 
usaha Perseroan memiliki keterkaitan dengan Entitas Anak yaitu sama-sama menjalankan kegiatan 
usaha jasa transportasi darat. Perseroan merupakan perusahaan induk yang juga mengoperasikan 
taksi diwilayah Jakarta, dan Entitas Anak juga perusahaan yang mengoperasikan taksi untuk wilayah 
Jadetabek, Surabaya, Semarang dan Medan. 
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B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh perizinan 
operasional untuk taksi reguler yakni: 

No. Keterangan

per 30 April 2012

Status 
Perusahaan

Jumlah Izin 
Prinsip

Taksi reguler yang 
dapat dioperasikan 

(unit)

Taksi reguler 
yang telah 
beroperasi 

(unit)
1. Perseroan Perseroan 1.500 1.500 1.000
2. EKL Entitas Anak 1.750 1.750 1.250
3. EKP Entitas Anak 58 58 58
4. ELN Entitas Anak 89 89 89
5. ESBC Entitas Anak 1.000 1.000 694
6. FMT Entitas Anak 700 700 615
7. ISL Entitas Anak 112 112 112
8. MEP Entitas Anak 1.450 1.450 1.421
9. SEP Entitas Anak 200 200 122
10. SIP Entitas Anak 200 200 200
11. TSS Entitas Anak 160 160 160
12. WMK Entitas Anak 675 675 675
13. MKS Entitas Anak - - -

Total Izin Perseroan dan Entitas Anak 7.894 7.894 6.396
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C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pengubahan struktur 
permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 1981 

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9, tanggal 11 Juni 1981, dibuat di hadapan Max 
Lahoendoeitan, SH, notaris pengganti dari Nico Rudolf Makahanap, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana 
diubah berdasarkan Akta Perubahan dan Perbaikan No. 8, tanggal 3 Februari 1986, yang dibuat di 
hadapan Nico Rudolf Makahanap, SH, Notaris di Jakarta ,yang telah memperoleh pengesahan dari 
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3139.HT.01-01.Th 86, tanggal 26 April 1986 dan 
telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 164/1991, tanggal 25 Januari 
1991, serta telah diumumkan dalam Tambahan No.1639, BNRI No. 47, tanggal 11 Juni 1991.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan akta tersebut di 
atas adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp300.000 per saham

Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp) %

Seri A Seri B
Modal Dasar 100  400  150.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. H. Edardono Kartaprabawa 35 - 10.500.000 35,0000
2. H. Titik Widorowati Edardono 15 - 4.500.000 15,0000
3. Charlie Petrus Sumual 35 - 10.500.000 35,0000
4. Yootje Sumual Rumondor 15 - 4.500.000 15,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100 - 30.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - 400 120.000.000

Bahwa 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas 
atau seluruhnya berjumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang 
tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan Akta Pendirian. 

Tahun 1988

Pada tahun 1988, terjadi perubahan susunan pemegang saham sebagai akibat pengalihan seluruh 
saham Perseroan oleh Charlie Petrus Sumual, H. Edardono Kartaprabawa, H. Titik Widorowati 
Edardono dan Yootje Sumual Rumondor kepada Kuneng Bau Massepe, Tanra, Muhamad Iqbal dan Andi 
Anwar, pengalihan saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No. 43, tanggal 7 September 1988, yang dibuat oleh 
Anasrul Jambi, SH, Notaris di Jakarta. Sebagai akibat dari jual beli tersebut, susunan pemegang saham 
Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp300.000 per Saham

Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp) %

Seri A Seri B
Modal Dasar 100 400 150.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Kuneng Bau Massepe 90 - 27.000.000 90,0000
2. Tanra 5 - 1.500.000 5,0000
3. Muhamad Iqbal 2 - 600.000 2,0000
4. Andi Anwar 3 - 900.000 3,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100 - 30.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - 400 120.000.000
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Tahun 1989

Pada tahun 1989, terdapat perubahan susunan pemegang saham sebagai akibat pengalihan seluruh 
saham Perseroan oleh Kuneng Bau Massepe, Tanra, Muhamad Iqbal dan Andi Anwar kepada  
PT Radjawali Wira Bhakti Utama berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 50, tanggal 7 April 1989 
dibuat dihadapan Siti Safariyah, SH, pengganti dari B.R. A.Y., Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di 
Jakarta. Pengalihan saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No. 49, tanggal 7 April 1989, yang dibuat oleh Siti 
Safariyah, SH, pengganti dari B.R. A.Y., Mahyastoeti Notonagoro SH, Notaris di Jakarta. Sebagai akibat 
dari jual beli tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp300.000 per Saham

Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp) %

Seri A Seri B
Modal Dasar 100 400 150.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Radjawali Wira Bhakti Utama 100 - 30.000.000 100,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100 - 30.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - 400 120.000.000

Terjadi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor serta penghapusan seri saham 
berdasarkan Akta No. 205/1989. Setoran modal berbentuk penyetoran secara tunai (kas) oleh  
PT Radjawali Wira Bhakti Utamasehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut.

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 2.000 2.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Radjawali Wira Bhakti Utama 2.000 2.000.000.000 100,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000 2.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Tahun 1995

Terjadi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor berdasarkan Akta No. 184/1994 Juncto 
Akta No.30/1995. Setoran modal berbentuk penyetoran secara tunai (kas) oleh PT Rajawali Corporation 
(sebelumnya PT Radjawali Wira Bhakti Utama) sebesar Rp 6 miliar, sehingga struktur permodalan 
Perseroan adalah sebagai berikut.

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 6.000 6.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corporation (sebelumnya  

PT Radjawali Wira Bhakti Utama)
6.000 6.000.000.000 100,0000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.000 6.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Tahun 1998

Pada tahun 1998, terjadi perubahan susunan pemegang saham sebagai akibat pengalihan 1 lembar 
saham Perseroan dari PT Rajawali Corporation (sebelumnya PT Radjawali Wira Bhakti Utama) kepada 
Peter Sondakh berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 23 Januari 1998 yang dibuat dibawah 
tangan diantara PT Rajawali Corporation dan Peter Sondakh. Pengalihan saham tersebut telah 
memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 1998.
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Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 6.000 6.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corporation (sebelumnya  

PT Radjawali Wira Bhakti Utama)
5.999 5.999.000.000 99,9833

2. Peter Sondakh 1 1.000.000 0,0167
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.000 6.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Tahun 2002

Pada tahun 2002, terjadi perubahan susunan pemegang saham sebagai akibat pengalihan:

(a) 1 lembar saham Perseroan dari Peter Sondakh kepada Sindhu Sumargo Raksadjaya berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 8 April 2002 yang dibuat dibawah tangan antara Peter Sondakh 
dan	Sindhu	Sumargo	Raksadjaya;

(b) 2.100 lembar saham Perseroan dari PT Rajawali Corporation kepada Daniel Podiman berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 8 April 2002 yang dibuat dibawah tangan antara PT Rajawali 
Corporation	dengan	Daniel	Podiman;	dan	

(c) 3.899 lembar saham Perseroan dari PT Rajawali Corporation kepada Sindhu Sumargo Raksadjaya 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 8 April 2002 yang dibuat dibawah tangan antara 
PT Rajawali Corporation dan Sindhu Sumargo Raksadjaya. 

Pengalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22, tanggal 29 April 2002, yang 
dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta. Sebagai akibat dari jual beli tersebut, 
susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 6.000 6.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Sindhu Sumargo Raksadjaya 3.900 3.900.000.000 65,0000
2. Daniel Podiman 2.100 2.100.000.000 35,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.000 6.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Tahun 2005

Pada tahun 2005 terjadi perubahan susunan pemegang saham sebagai akibat dari: 
(i)   pengalihan 2.100 lembar saham dari Daniel Podiman kepada PT Rajawali Corporation berdasarkan 

Akta Jual Beli No. 36 tanggal 29 April 2005 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di 
Jakarta, dan 

(ii)   pengalihan atas:
(a) 3.899 lembar saham dari Sindhu Sumargo Raksadjaya kepada PT Rajawali Corporation dan 
(b) 1 lembar saham dari Sindhu Sumargo Raksadjaya kepada Peter Sondakh berdasarkan Akta 

Jual Beli No. 37 tanggal tanggal 29 April 2005 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris 
di Jakarta. Pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham 
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 35/2005.
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Sebagai akibat dari jual beli tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 6.000 6.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corporation 5,999 5.999.000.000 99,9833
2. Peter Sondakh 1 1.000.000 0,0167
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.000 6.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Selain itu terjadi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor berdasarkan Akta  
No. 35/2005. Setoran modal berbentuk penyetoran secara tunai (kas) oleh PT Rajawali Corporation, 
sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corporation 19.999 19.999.000.000 99,9950
2. Peter Sondakh 1 1.000.000 0,0050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.000 20.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Tahun 2008

Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 30 September 2008 Perseroan memiliki utang sebesar 
Rp32.163.793.990 kepada PT Rajawali Corpora. Utang tersebut digunakan oleh Perseroan untuk 
pembiayaan kegiatan usaha Perseroan. Utang tersebut diberikan oleh PT Rajawali Corpora tanpa 
bunga dan tanpa jaminan. Surat Pengakuan Utang tersebut menjadi jatuh tempo pada tanggal 1 April 
2009. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Konversi Utang Menjadi Saham, tanggal 5 Desember 2008 
yang dibuat di bawah tangan antara PT Rajawali Corpora dan Perseroan, sebagian utang tersebut yaitu 
sejumlah Rp23 miliar dikonversi menjadi 23.000 saham PT Rajawali Corpora pada Perseroan. Akibat 
konversi tersebut terjadi peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor pada Perseroan 
sebagaimana telah disetujui oleh RUPS Perseroan berdasarkan Akta No. 42/2008. Struktur permodalan 
Perseroan setelah terjadinya peningkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 43.000 43.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corpora 42.999 42.999.000.000 99,9977
2. Peter Sondakh 1 1.000.000 0,0023
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 43.000 43.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Catatan:
Sisa utang Perseroan kepada PT Rajawali Corpora setelah terjadinya konversi utang menjadi saham sebagaimana diungkapkan 
di atas per tanggal 5 Desember 2008 adalah sebesar Rp9.163.793.990 yang per tanggal 1 April 2009 telah dibayar lunas oleh 
Perseroan.

Tahun 2010

Pada tanggal 1 Mei 2009, Perseroan dan PT Rajawali Corpora mengikatkan diri dalam  Perjanjian Kredit 
di mana PT Rajawali Corpora menyediakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan kepada Perseroan dengan 
jumlah total Rp40 miliar untuk keperluan pembiayaan kegiatan usaha Perseroan. Bunga sebesar 2% 
per tahun dari seluruh fasilitas yang telah ditarik, akan dibebankan kepada Perseroan apabila dalam 
jangka waktu 10 hari sejak PT Rajawali Corpora meminta Perseroan untuk membayar fasilitas kredit 
tersebut, Perseroan tidak melunasi fasilitas kreditnya. Apabila Perseroan dapat melunasi fasilitas kredit 
tepat pada waktuya, ketentuan tersebut tidak berlaku.
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Selain utang Rp40 miliar tersebut, Perseroan juga memiliki akumulasi utang sebesar Rp31.825.003.830 
kepada PT Rajawali Corpora dengan ketentuan yang sama dengan  ketentuan  dalam Perjanjian Kredit 
tanggal 1 Mei 2009. Adapun kedua hutang tersebut dinyatakan dengan Surat Pengakuan Utang tanggal 
1 Juni 2010 yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki utang kepada PT Rajawali Corpora dengan 
jumlah total sebesar Rp71.825.003.830 dan seluruh hutang tersebut akan dilunasi selambat-lambatnya 
pada 31 Desember 2012. 

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham, tanggal 6 Desember 2010 
yang dibuat di bawah tangan antara PT Rajawali Corpora dan Perseroan dilakukan konversi sebagian 
utang PT Rajawali Corpora menjadi saham Perseroan yaitu sebesar Rp60 miliar menjadi 60.000 
lembar saham. Akibat konversi tersebut, terjadi peningkatan modal dasar, modal ditempatkan serta 
modal disetor Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPS Perseroan berdasarkan Akta No. 16 
tanggal 6 Desember 2010 dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, Notaris di Jakarta. Struktur permodalan 
Perseroan setelah terjadinya peningkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 103.000 103.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corpora 102.999 102.999.000.000 99,9990
2. Peter Sondakh 1 1.000.000 0,0010
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.000 103.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel - -

Catatan:
Sisa utang Perseroan kepada PT Rajawali Corpora per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp11.825.009.830. 

Tahun 2011

Sisa utang Perseroan kepada PT Rajawali Corpora setelah terjadinya konversi utang menjadi saham 
sebagaimana diungkapkan di atas adalah sebesar Rp11.825.009.830. Atas sisa utang tersebut, 
Perseroan telah beberapa kali melakukan pembayaran, sehingga sampai dengan tanggal 4 Oktober 
2011, sisa utang Perseroan kepada PT Rajawali Corpora adalah sebesar Rp5.245.474.273. Berdasarkan 
Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham, tanggal 4 Oktober 2011, yang dibuat di bawah tangan 
antara PT Rajawali Corpora dan Perseroan sebagian utang Perseroan yaitu sebesar Rp5.000.000.000 
dikonversi menjadi 5.000 saham PT Rajawali Corpora pada Perseroan. Akibat konversi tersebut, terjadi 
peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/disetor sebagaimana telah disetujui dalam RUPS 
Perseroan berdasarkan Akta No. 14/2011. 

Kemudian berdasarkan Akta No.14/2011 terjadi penerbitan saham dividen kepada para pemegang 
saham pengendali Perseroan sebesar 27.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per 
saham sehingga jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh PT Rajawali Corpora adalah 134.999 lembar 
saham. 

Para pemegang saham Perseroan juga menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari 
Rp1.000.000 menjadi Rp100 melalui pemecahan saham (stocksplit) yang dilakukan salah satunya 
dalam rangka persiapan Penawaran Umum Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan 
adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 5.400.000.000 540.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corpora 1.349.990.000 134.999.000.000 99,9993
2. Peter Sondakh 10.000 1.000.000 0,0007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.350.000.000 135.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel 4.050.000.000 405.000.000.000
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Tahun 2012

Pada tahun 2012, terjadi perubahan susunan pemegang saham sebagai akibat pengalihan 10.000 
lembar saham Perseroan dari Peter Sondakh kepada PT Karya Loka Persada, berdasarkan Akta 
Perjanjian Jual Beli Saham No.149, tanggal 24 April 2012 dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MKn, 
Notaris di Jakarta.

Pengalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No.148 tanggal 24 April 2012 yang 
dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta. Sebagai akibat dari jual beli tersebut, 
susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 5.400.000.000 540.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. PT Rajawali Corpora 1.349.990.000 134.999.000.000 99,9993
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,0007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.350.000.000 135.000.000.000 100,0000
Saham Dalam Portepel 4.050.000.000 405.000.000.000

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan, selain yang telah diungkapkan diatas.

D. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 

1. PT Rajawali Corpora 

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Rajawali Corpora, dahulu bernama PT Telekomindo Primabhakti dan kemudian berubah 
menjadi PT Rajawali Capital dan terakhir berubah menjadi PT Rajawali Corpora, adalah suatu 
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. PT Rajawali Corpora 
didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 43, tanggal 9 Maret 1990 yang 
dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, SH, Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan 
dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4688.HT.01.01-TH’90 tanggal 
10 Agustus 1990 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 23 November 1990 
Tambahan No. 4722.

Anggaran Dasar PT Rajawali Corpora telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan 
terakhir Anggaran Dasar PT Rajawali Corpora adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat No.74 tanggal 15 Pebruari 2008 yang dibuat di hadapan Emmy 
Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12030.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 
dan telah diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 13 Mei 2008, Tambahan No 6101.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama PT Rajawali Corpora saat ini adalah bergerak dalam bidang 
perdagangan, termasuk pula impor, ekspor dan perdagangan antar pulau, pembangunan, 
pengangkutan darat, pertanian, perikanan, perbengkelan, jasa, dan industri.

c. Susunan Pengurusan Dan Pengawasan 

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 5 tanggal 
29 Juli 2011 yang dibuat oleh Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta, dan sampai 
dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Rajawali 
Corpora adalah sebagai berikut:
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Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Yaya Winarno Junardy 
Komisaris  :  Jap Johanes

Direksi

Direktur Utama :  Peter Sondakh
Direktur :  Tan Tjoe Liang
Direktur :  Stephen K. Sulistyo
Direktur :  Darjoto Setyawan
Direktur :  Yungky Setiawan
Direktur :  Nicolas Bernadus

d. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.74 tanggal 15 Pebruari 2008 yang dibuat 
di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham PT Rajawali 
Corpora adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham

Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar 600.000.000 600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.  PT Danaswara Utama 597.999.000 597.999.000.000 99,9998
2.  Peter Sondakh 1.001 1.001.000 0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 598.000.001 598.000.001.000 100,0000
Saham Dalam Portepel 1.999.999 1.999.999.000 -

E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.24 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah diangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
(selain	 Direktur	 Tidak	 Terafiliasi).	 Berdasarkan	 Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham 
tanggal 21 September 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan untuk 
memenuhi ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 
No.	Kep	305/BJ/07-2004	 tertanggal	19	Juli	2004	 telah	diangkat	Direktur	Tidak	Terafiliasi	Perseroan.	
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Stephen K. Sulistyo
Komisaris : Tan Tjoe Liang
Komisaris  : Darjoto Setyawan
Komisaris Independen : Paul Capelle
Komisaris Independen : S.Y. Wenas

Direksi:

Direktur Utama : Daniel Podiman   
Direktur   : Herwan Gozali   
Direktur   : David Santoso   
Direktur	Tidak	Terafiliasi	 :	 Shafruhan	Sinungan	 	 	

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.
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Berikut merupakan keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan: 

Dewan Komisaris:

Stephen K. Sulistyo

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun. Menjabat sebagai Komisaris 
Utama Perseroan sejak bulan Maret 2012 dan sebagai Komisaris Perseroan 
sejak Juni 2010. 

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Non Eksekutif di Archipelago 
Resources Plc (2011 – sekarang), dan juga Direktur di PT Rajawali Corpora  
(2010 – sekarang), dan Wakil Komisaris Utama di PT Meares Soputan Mining 
(2011 – sekarang), dan Wakil Komisaris Utama di PT Tambang Tondano 
Nusajaya (2011 – sekarang), Komisaris Independen di PT BW Plantation Tbk.  
(2007 – sekarang), dimana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di  
PT Global Informasi Bermutu (2004 – 2008), dan Direktur di PT Media Nusantara 
Citra Tbk (2004 – 2008), dan Komisaris di PT Matahari Lintas Cakrawala  
(2004 – 2008), dan Direktur di PT Bhakti Investama Tbk. (2003 – 2008), dan 
Direktur di Centris Grup (1993 – 1996) Wakil Presiden Internal Audit Korporasi 
di Kanindo Group (1991 – 1993). Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di 
beberapa perusahaan Grup Rajawali.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science Business Administration dengan 
spesialisasi pada program Accounting and Finance dari California State 
University, Northridge pada tahun 1988. 
 
Tan Tjoe Liang

Komisaris

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris 
Perseroan sejak bulan Maret 2012. 

Beliau saat ini juga sebagai Direktur di PT Rajawali Corpora dan telah menjabat 
posisi tersebut sejak 1993. Beliau bergabung dengan Grup Rajawali di tahun 
1991 sebagai Wakil Direktur di PT Pengembangan Pariwisata Lombok dan 
menjabat sebagai Komisaris di PT Bentoel Prima Tbk dari tahun 1995 – 2009, 
Komisaris di PT Excelcomindo Pratama Tbk. (1998 – 2005) dan Komisaris di  
PT Internasional Prima Coal (2006 – 2008). Beliau juga menjabat sebagai 
Direktur atau Komisaris di beberapa perusahaan Grup Rajawali. 

Beliau memperoleh gelar akademi di bidang akuntansi dari Universitas Jayabaya, 
Jakarta, Indonesia pada tahun 1981 dan menyelesaikan program ekstensi dan 
menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
di Jakarta, Indonesia pada tahun 1988.
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Darjoto Setyawan 

Komisaris 

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris 
Perseroan sejak bulan Juni 2010. 

Saat ini beliau merupakan Direktur di PT Rajawali Corpora dan telah menjabat posisi ini 
sejak 2005. Beliau juga merupakan Komisaris di PT	Bukit	Asam	Transpacific	Railways	
sejak 2010, Komisaris di PT Nusantara Infrastructure Tbk. sejak 2011, Komisaris 
Utama di PT Eatertainment International Tbk. sejak 2010. Beliau sebelumnya 
menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama di PT Semen Gresik (2006 – 2010), 
Presiden Komisaris di berbagai perusahaan Bentoel Group (2006 – 2009), Direktur 
Utama di berbagai perusahaan Bentoel Group (1996 – 2006), dan Direktur Eksekutif, 
Komisaris, dan Direktur di berbagai perusahaan Ongko Group (1983 – 1996). Beliau 
juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan Grup Rajawali.

Beliau menerima gelar Sarjana di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung 
di Bandung, Indonesia pada tahun 1981 dan gelar Master Manajemen Strategi 
Bisnis dari Prasetya Mulya Institut Manajemen, Indonesia pada tahun 1994.

S.Y. Wenas

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak bulan Juli 2012.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Operasi Kalpori (2009 – 2010), Kepala 
Korps Brimob Polri (2003 – 2009), Kapolda Kaltim pada tahun 2001, Direktur 
Samapta Polri pada tahun 2000, Kapolda Papua pada tahun 1999, Komandan 
Korps Brimob Polri pada tahun 1998, Wakil Komandan Korps Brimob Polri pada 
tahun 1997, Kapolwil Timor Timur pada tahun 1996, Kapolres Metro Jakarta Selatan 
dan Jakarta Pusat (1994 – 1996), Komandan Detasemen Gegana Polri pada tahun 
1987, Komandan Satuan Brimob Riau, Jawa Tengah dan Metro Jaya (1985 – 1994).

Beliau telah mengikuti Sekolah Staf dan Komando Gabungan ABRI pada tahun 
1997, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 1990, Perguruan 
Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1985 dan Kepolisian – Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia pada tahun 1974.
 
Paul Capelle

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 70 tahun. Menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak bulan Juli 2012.

Saat ini beliau juga merupakan Anggota Komite Audit di PT BW Plantation 
Tbk. (2011 – sekarang), dan Komisaris di Rumah Sakit Mata PT Aini  
(2012 – sekarang). Beliau juga merupakan Anggota Komite Audit di Wintermar 
Offshore Marine Tbk., dan Presiden Komisaris di PT Jakarta Setiabudi 
Internasional Tbk. (2011 – sekarang). Rekan pendiri di Kantor Akuntan Publik, 
Konsultan Pajak dan Konsultan Keuangan (member firm dari Deloitte Touche 
Tohmatsu Indonesia) (1990 – 2010). Pada perusahaan tersebut beliau menjabat 
sebagai Chief Executive Officer (2004 – 2006) dan sebelumnya sebagai Kepala 
Divisi Audit, Risk Management Leader dan Human Resources Partner. Beliau juga 
merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia 
(1968 – 1998) dan pernah menjabat sebagai Kepala Jurusan Akuntansi selama  
3 tahun serta menjadi Dosen Pembina pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 
Universitas Brawijaya, Malang selama 10 tahun.

Beliau menerima gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas 
Indonesia pada tahun 1967.
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Direksi:

 
Daniel Podiman

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 59 tahun. Menjabat sebagai Direktur 
Utama Perseroan sejak Agustus 1999. Beliau bergabung dengan Perseroan 
di tahun 1989 sebagai Manajer Umum. Beliau memiliki pengalaman lebih dari  
20 tahun di bidang industri otomotif dan transportasi (tahun 1989 - sekarang). 

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa Entitas 
Anak Perseroan. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Finance and Supply 
Supervisor di PT Indonesia Republic Ford Motor Jakarta (1985 – 1988), posisi 
System Analyst di PT Gadjah Tunggal Tbk. Jakarta (1983 – 1985), posisi Leasing 
Officer Training di PT Stephen Utama Leasing Corporation (1982 – 1983) dan 
posisi Semi Senior Auditor di Drs. Utomo, Mulia & Co. Registered Accountant 
(1980-1982). 

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari program Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1980.

Herwan Gozali

Direktur 

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur 
Operasional Perseroan sejak Agustus 1999. Beliau bergabung dengan Perseroan 
di tahun 1989 sebagai Manajer Keuangan. 

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa 
Entitas Anak Perseroan. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur 
di PT Express Transindo Utama (1995 – 1998), posisi Manajer Umum Operasi 
di PT Express Transindo Utama (1993 – 1995), posisi Manajer Keuangan di  
PT Express Transindo Utama (1989 – 1993), posisi Supervisor di Kantor Akuntan 
Publik Sayuti Gazali (1986 – 1989). 

Beliau memperoleh gelar Sarjana dari program Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Bung Hatta Jakarta, Indonesia pada tahun 1988. 

David Santoso 

Direktur 

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun. Menjabat sebagai Direktur 
Keuangan dan Akuntansi Perseroan sejak bulan September 2007. 

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa 
Entitas Anak Perseroan. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asisten Direksi 
PT Rajawali Corpora, sampai bulan September tahun 2007, posisi Direktur 
Keuangan, Akuntansi dan Pengadaan Barang di PT Johnson Diversey Indonesia 
(2004 – 2007), posisi Manajer Akuntansi dan Keuangan di PT Uniplast Ika 
Pratama (2003 - 2004), posisi Manajer Asisten di Kantor Akuntan Publik 
Pricewaterhousecoopers (1995 – 2003). 

Beliau memperoleh gelar Sarjana dari program Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institute Bisnis Indonesia – Jakarta, Indonesia 
pada tahun 1998,	pemegang	Sertifikasi	Akuntansi	(UNA	Certification)	pada	tahun	
2002, dan memperoleh gelar Pasca Sarjana dari program Manajemen Umum 
Institute of Management Development pada tahun 2008.
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Shafruhan Sinungan 

Direktur	Tidak	Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur 
Tidak	Terafiliasi	Perseroan	sejak	bulan	September 2012. 

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di Organda DKI Jakarta (sejak 
tahun 1997 – sekarang). Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua di DPP 
Organda DKI Jakarta, Ketua di Organda untuk Unit Bus dan Angkupat, dan 
sebagai Pengurus Organisasi (Executive Board) di Organda DKI Jakarta.

Saat ini beliau menjabat juga sebagai Kepala Cabang di PT Astra International 
– Toyota. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Surya 
Kencana Mobilindo (1994 – 2001), posisi Manajer Penjualan di PT Astra 
International – Toyota (1995 – 1999), posisi Supervisor Penjualan di PT Astra 
International – Toyota (1993 – 1995), posisi Komisaris di PT Putra Tunggal Aneka 
(1987 – 1995), posisi staf proyek untuk Governant di PT Astra International – 
Toyota (1987 – 1993), posisi staf penjualan di PT Astra International – Toyota 
(1983 – 1987). 

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari jurusan Manajemen fakultas 
Ekonomi Universitas Borobudur - Jakarta pada tahun 1982.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur 
dalam peraturan Bapepam No. IX.I.6, tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Dalam	memilih	dan	mengangkat	Direksi,	Perseroan	memiliki	beberapa	kualifikasi	atau	kriteria	pemilihan	
seperti, pengalaman kerja yang terbukti di bidang yang relevan, memiliki integritas dengan tidak pernah 
terlibat perkara kriminal dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

KOMPENSASI KOMISARIS DAN DIREKSI 

Pada tanggal 30 April 2012 jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 
sebesar Rp2.358,0 juta. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2011, 2010, dan 2009 jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-
masing adalah sebesar Rp10.710,7  juta, Rp6.671,3 juta dan Rp4.018,6 juta. Dasar penetapan gaji dan 
tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi adalah berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan.

KOMITE AUDIT

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum memiliki Komite Audit. Sesuai dengan 
Peraturan Bapepam No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit 
dan Peraturan BEI No. I-A, maka Perseroan akan membentuk Komite Audit dalam jangka waktu paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan 
berikutnya, mana yang lebih dulu. 

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain 
memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh 
Direksi	kepada	Dewan	Komisaris,	mengidentifikasi	hal-hal	yang	memerlukan	perhatian	Komisaris	dan	
melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi: 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan 
keuangan,	proyeksi	dan	informasi	keuangan	lainnya;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan 
kegiatan	usaha	Perseroan;

3.	 Melakukan	penelaahan	atas	pelaksanaan	pemeriksaan	oleh	tim	auditor	internal;
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4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan 
pelaksanaan	manajemen	risiko	untuk	dilaksanakan	Direksi	Perseroan;

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan 
Perseroan	sebagai	perusahaan	publik;

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

INTERNAL AUDIT

Unit internal audit adalah unit kerja dalam suatu perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal. 
Departemen audit internal beroperasi dalam kerangka yang tertuang dalam Piagam dan kode etik 
audit internal yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapat 
persetujuan dari Dewan Komisaris. Departemen audit internal melakukan evaluasi dan memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan proses Pengelolaan risiko, pengendalian managemen serta proses 
tata kelola, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

Departemen internal audit melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

a. menyusun	dan	melaksanakan	program	kerja	audit	internal	tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai 

dengan	kebijakan	perusahaan;
c.	 melakukan	pemeriksaan	dan	penilaian	atas	efisiensi	dan	efektivitas	di	bidang	keuangan,	akuntansi,	

operasional,	sumber	daya	manusia,	pemasaran,	teknologi	informasi	dan	kegiatan	lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif  tentang kegiatan yang diperiksa pada 

semua	tingkat	manajemen;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama 
f.	 dan	dewan	komisaris;
g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah 
h.	 disarankan;
i.	 bekerja	sama	dengan	Komite	Audit;
j. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan
k. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pelaksana tugas departemen audit internal Perseroan 
adalah Yenny Gunawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.319/SK/HCA/ETU/IX/2012 tanggal 
4 September 2012. Piagam audit internal Perseroan telah di susun sesuai dengan peraturan Bapepam 
dan LK No.IX.I.7 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit internal. 

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.102/ETU/DP/VII/12 tanggal 26 Juli 2012 telah ditunjuk Merry 
Anggraini sebagai Sekretaris Perusahaan. 

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar	Modal;

b. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang 
berkaitan	dengan	kondisi	Perseroan;

c. memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan 
pelaksanaannya;	dan

d. sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam dan LK dan 
masyarakat.
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F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 

 
 

Sumber: Perseroan 

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN 
ENTITAS ANAK

Hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

 
(1) Memiliki kepemilikan 99,99% pada PT Lendang Karun, yang memiliki kendaraan taksi reguler di Lombok.
Sumber: Perseroan

Yang menjadi pengendali Perseroan adalah Peter Sondakh.
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Tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Grup Rajawali sebagai pemegang saham 
Perseroan dan hubungan antar perusahaan dalam kelompok usaha tersebut, diantaranya sebagai 
berikut:

No. Nama Perusahaan dalam  
Grup Rajawali Kegiatan Usaha Sifat Hubungan dengan 

Perseroan
1. PT Rajawali Corpora Perdagangan umum Pemegang Saham 
2. PT Karya Loka Persada Perdagangan  umum Pemegang Saham 
3. PT Kapital Jaya Sukses Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
4. PT Bintang Peramu Jaya Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
5. PT Mahakarya Utama Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
6. PT Mutiara  Timur Pratama Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
7. PT Hijau Makmur Sejahtera Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
8. PT Mandiri Kapital Jaya Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
9. PT Mitra Sarana Swadaya Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
10. PT Rajawali Asia Resources Perdagangan  umum Pemegang Saham yang sama
11. PT Archi Indonesia Perdagangan Pemegang Saham yang sama
12. PT Serealia Anugerah Semesta Pertanian Pemegang Saham yang sama
13. PT Serealia Jaya Mandiri Pertanian Pemegang Saham yang sama
14. PT Hamparan Hevea Lestari Pertanian Pemegang Saham yang sama
15. PT Unggul Agro Megahpersada Pertanian Pemegang Saham yang sama
16. PT Hamparan Serealia Lestari Pertanian Pemegang Saham yang sama
17. PT Sukses Hijau Madiri Pertanian Pemegang Saham yang sama
18. PT Karya Pangan Utama Pertanian Pemegang Saham yang sama
19. PT Mahkota Pangan Sejahtera Pertanian Pemegang Saham yang sama
20. PT Hijau Hamparan Sawita Pertanian Pemegang Saham yang sama
21. PT Cendrawasih Jaya Mandiri Pertanian Pemegang Saham yang sama
22. PT Hamparan Alam Mandiri Pertanian Pemegang Saham yang sama
23. PT Rizki Kemilau Berjaya Pertanian Pemegang Saham yang sama
24. PT Cahaya Sawita Cemerlang Pertanian Pemegang Saham yang sama
25. PT Karya Bumi Papua Pertanian Pemegang Saham yang sama
26. PT Mitra Hamparan Lestari Pertanian Pemegang Saham yang sama
27. PT Jaya Sawita Makmur Pertanian Pemegang Saham yang sama

H. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI 

ENTITAS ANAK

1. PT Express Kencana Lestari (“EKL”)       
   

a. Riwayat Singkat

EKL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Depok. EKL 
didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5, tanggal 
2 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Dwiyanti S. Aditia, SH, Notaris di Depok, yang telah 
mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21818.
AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 28 April 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 
11 Maret 2011, Tambahan No. 5193.

Anggaran Dasar EKL telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar EKL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler 
Para Pemegang Saham No. 196, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, 
SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-24155 dan 
No. AHU-AH.01.10-24156, tanggal 3 Juli 2012 (“Akta No. 196/2012”).
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b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EKL, maksud dan tujuan EKL adalah bergerak 
di bidang pengangkutan darat.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 196/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam 
EKL adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 2.490.000 249.000.000 99,60
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.500.000 750.000.000

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 196/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi EKL adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Herwan Gozali 

Direksi:

Direktur Utama : Daniel Podiman
Direktur : David Santoso

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan EKL untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan keuangan EKL untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun  yang berakhir pada 31 Desember 
2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte 
Southeast Asia Ltd) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 
tersebut. 

Laporan Keuangan EKL untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan 
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  196.204,4  207.147,3  127.304,0  n.a. 
Jumlah Liabilitas  169.900,1  190.883,4  125.902,2  n.a. 
Jumlah Ekuitas  26.304,3  16.263,9  1.401,8  n.a. 



90

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011 
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  32.830,7  16.525,1 69.215,3  7.906,2  n.a. 
Beban umum dan administrasi           2,123,6              309,1   6,750,6       139,6  n.a. 
Laba sebelum beban pajak 13.387,7 6.171,4 19.941,5 1.538,1 n.a.
Laba bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif  10.040,4  4.629,0  14.862,1  1.151,8  n.a. 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011

Laba sebelum beban pajak EKL meningkat sebesar 116,9% atau sebesar Rp7.216,3 juta 
terutama disebabkan karena naiknya pendapatan dari kendaraan taksi yaitu sebesar 98,7% 
atau sebesar Rp16.305,6 juta terutama disebabkan karena sebagian besar dari ekspansi di 
tahun 2010 dilakukan di semester kedua yang berdampak pendapatan untuk seluruh armada 
di tahun 2010 diakui penuh di tahun 2011. Sebagian dikompensasikan dengan naiknya beban 
umum dan administrasi yaitu sebesar 586,9% atau sebesar Rp1.814,5 juta disebabkan karena 
meningkatnya beban kantor sebagai akibat ekspansi EKL. Hal ini berdampak pada peningkatan 
laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 116,9% atau sebesar Rp5.411,4 
juta. Ekuitas meningkat sebesar 61,7% atau sebesar Rp10.040,4 juta karena penambahan 
laba bersih periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Aset EKL meningkat sebesar 62,7% atau sebesar Rp79.843,3 juta karena penambahan 
armada. Hal ini juga berdampak pada peningkatan utang bank yang meningkatkan liabilitas 
EKL sebesar 51,6% atau sebesar Rp64.981,2 juta dan ekuitas meningkat sebesar 1.060,2% 
atau sebesar Rp14.862,1 juta karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Laba sebelum beban pajak EKL meningkat sebesar 1.196,5% atau sebesar Rp18.403,4 
juta terutama disebabkan karena naiknya pendapatan dari kendaraan taksi yaitu sebesar 
775,5% atau sebesar Rp61.309,1 juta karena sebagian besar dari ekspansi di tahun 2010 
dilakukan di semester kedua yang berdampak pendapatan untuk seluruh armada di tahun 
2010 diakui penuh di tahun 2011. Sebagian dikompensasikan dengan naiknya beban umum 
dan administrasi yaitu sebesar 4.736,0% atau sebesar Rp6.611,0 juta disebabkan karena 
meningkatnya beban kantor dan beban umum sebagai akibat ekspansi EKL. Hal ini berdampak 
pada peningkatan laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 1.190,3% atau 
sebesar Rp13.710,3 juta. 

2. PT Express Kartika Perdana (“EKP”)        
   

a. Riwayat Singkat

EKP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya. EKP 
didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1, tanggal  
6 Januari 2004, yang dibuat dihadapan Maswati Halim, SH, Notaris di Bogor, yang telah 
mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02777 HT.01.01.
TH.2004, tanggal 6 Februari 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 11 tanggal 8 Februari 
2005, Tambahan No. 1374.



91

Anggaran Dasar EKP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar EKP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler 
Para Pemegang Saham No. 198, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, 
SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23617, 
tanggal 28 Juni 2012 (“Akta No. 198/2012”).

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EKP, maksud dan tujuan EKP adalah bergerak di 
bidang pengangkutan (transportasi penumpang).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham EKP No. 198, 
tanggal 30 April 2012, dibuat oleh Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagaimana 
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan  
No.AHU-AH.01.10-23617 dan No.AHU-AH.01.10-23618 tanggal 28 Juni 2012, struktur 
permodalan dan susunan kepemilikan saham EKP adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 Rp1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 9.990.000 999.000.000 99,90
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000.000 1.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - -

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 198/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi EKP adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Daniel Podiman

Direksi:

Direktur Utama : Herwan Gozali
Direktur : David Santoso

 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan EKP untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan EKP untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan EKP untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 
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  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  1.030,7  1.414,4  5.340,2  5.853,8 
Jumlah Liabilitas 2.415,2  3.088,5  8.595,2  10.376,7 
Jumlah	Defisit	Modal	 (1.384,5)  (1.674,1)  (3.255,0)  (4.522,9)

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011          
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan 672,9  893,5   2.558,9   3.009,7  2.042,6 
Beban umum dan administrasi 68,0 43,2 101,2 117,9 141,4
Laba (rugi) sebelum beban pajak 384,5 635,6  2.278,3  1.834,2 (1.305,0) 
Laba (rugi) bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif 289,6 479,6  1.580,9  1.267,9  415,4 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Laba sebelum beban pajak EKP dan jumlah laba komprehensif menurun ,masing-masing 
sebesar 39.5% atau sebesar Rp251.0 juta dan 39.6% atau sebesar Rp 190.0 juta terutama 
disebabkan oleh penurunan pendapatan sehubungan dengan proses peremajaan unit di 2012 
dan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 57,2% atau sebesar Rp24,7 juta 
disebabkan karena meningkatnya jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Aset EKP menurun sebesar 73,5% atau sebesar Rp3.925,8 juta karena pembayaran piutang 
lain-lain dari pihak berelasi, sedangkan liabilitas menurun, sebesar 64,1% atau sebesar 
Rp5.506,7 juta karena pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi untuk kegiatan 
operasional.	 Defisit	 modal	 menurun	 sebesar	 48,6%	 atau	 sebesar	 Rp1.580,9	 juta	 karena	
penambahan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Laba sebelum beban pajak EKP meningkat sebesar 240,6% atau sebesar Rp3.139,2 juta 
terutama disebabkan karena naiknya pendapatan dari kendaraan taksi yaitu 47,3% atau 
sebesar Rp967,1 juta, dan penurunan beban langsung sehubungan dengan penurunan biaya 
depresiasi dan penurunan beban bunga. Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih 
periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 205,2% atau sebesar Rp852,5 juta.

3. PT Express Limo Nusantara (“ELN”)        
   

a. Riwayat Singkat

ELN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Medan. ELN 
didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 76, tanggal  
29 Januari 2002, yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH, Notaris di Medan, yang telah mendapat 
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-19100 HT.01.01.TH.2005, 
tanggal 11 Juli dan telah diumumkan dalam BNRI No. 79 tanggal 4 Oktober 2005, Tambahan 
No. 10567.
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Anggaran Dasar ELN telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar ELN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler 
Para Pemegang Saham No. 200, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, 
SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23774 dan 
No. AHU-AH.01.10-23775 tanggal 29 Juni 2012 (“Akta No. 200/2012”).

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ELN, maksud dan tujuan ELN adalah bergerak dalam 
bidang pengangkutan darat.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 200/2012, susunan permodalan dan pemegang saham ELN adalah 
sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 2.490.000 249.000.000 99,60
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.500.000 750.000.000

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 200/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi ELN adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Daniel Podiman

Direksi:

Direktur Utama : Herwan Gozali
Direktur : David Santoso

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan ELN untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan ELN untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada  30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat 
Wajar Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan ELN untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 
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  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  3.919,3  4.204,7  5.688,4  8.427,0 
Jumlah Liabilitas  12.146,0  12.686,6  13.774,2  15.915,1 
Jumlah	Defisit	Modal	  (8.226,7)  (8.481,9)  (8.085,8)  (7.488,1)

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011          
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  1.435,7  1.465,8  4.437,4  4.469,6  4.506,4 
Beban umum dan administrasi 293,9 230,3 1.367,6 624,4 598,9
Laba (rugi) sebelum beban pajak  344,8  (21,4)  497,5  (589,9)  (1.520,9)
Laba (rugi) bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif  255,1  (33,9)  (396,1)  (597,7)  (858,0)

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Laba sebelum beban pajak ELN meningkat sebesar 1.712,0% atau sebesar Rp366,2 juta 
terutama disebabkan karena penurunan beban penyusutan aset tetap dimana sebagian besar 
armada telah selesai masa manfaatnya. Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih 
periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 853,7% atau sebesar Rp289,0 juta.

  
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Laba sebelum beban pajak ELN meningkat sebesar 184,3% atau sebesar Rp1.087,4 juta 
terutama disebabkan karena penurunan beban penyusutan aset tetap dimana sebagian besar 
armada telah selesai masa manfaatnya yang sebagian dikompensasikan dengan peningkatan 
beban umum dan administrasi sebesar 119,0% atau sebesar Rp743,2 juta karena meningkatnya 
beban kantor. Hal ini juga menyebabkan rugi bersih periode berjalan dan laba komprehensif 
menurun sebesar 33,7% atau sebesar Rp201,6 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009
  
Aset ELN menurun sebesar 32,5% atau sebesar Rp2.738,6 juta karena pencatatan beban 
penyusutan aset tetap tahun berjalan.

Rugi sebelum beban pajak ELN menurun sebesar 61,2% atau sebesar Rp930,9 juta terutama 
disebabkan karena penurunan beban penyusutan aset tetap dimana sebagian besar armada 
telah selesai masa manfaatnya dan penurunan beban bunga. Hal ini berdampak pada 
penurunan rugi bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 30,3% atau sebesar 
Rp260,3 juta.

          
4. PT Ekspres Sarana Batu Ceper (“ESBC”)        
   
 a. Riwayat Singkat

ESBC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Bekasi. ESBC 
didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 118, 
tanggal 12 November 2010, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. AHU-55434.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 25 November 2010 dan telah diumumkan 
dalam BNRI No. 27 tanggal 3 April 2012, Tambahan No.14590.
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Anggaran Dasar ESBC telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar ESBC adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham No. 194, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, 
MKn, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-24078 dan 
No. AHU-AH.01.10-24079, tanggal 3 Juli 2012 (“Akta No. 194/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ESBC maksud dan tujuan ESBC adalah bergerak 
dalam bidang pengangkutan darat.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 194/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham ESBC 
adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.200.000.000 120.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 299.990.000 29.999.000.000 99,99
2. PT Karya Loka Persada 10.000                 1.000.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 300.000.000 30.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 900.000.000 90.000.000.000

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 194/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi ESBC adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Herwan Gozali

Direksi:

Direktur Utama : Daniel Podiman
Direktur : David Santoso

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan ESBC untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan keuangan ESBC untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan ESBC untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 
dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 
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  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010
(tidak diaudit)

2009

Jumlah Aset  190.073,2  152.875,4 30.063,5  n.a. 
Jumlah Liabilitas  154.569,2  121.898,1 57,0  n.a. 
Jumlah Ekuitas  35.504,0  30.977,3 30.006,5  n.a. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Empat Bulan
31 

Desember 
2011

25 November 2010 
(pendirian) – 

31 Desember 2010
(tidak diaudit)

31 
Desember 

20092012
2011
(tidak 

diaudit)
Pendapatan  17.038,0  -   9.280,5 -  n.a. 
Beban umum dan administrasi 790,1 1,2 1.198,3 - n.a.
Laba (rugi) sebelum beban pajak  6.036,4  (14,9) 1,405,9 6,5  n.a. 
Laba (rugi) bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif  4.526,7  (14,9)  970,8 6,5  n.a. 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011(tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Laba sebelum beban pajak ESBC meningkat sebesar 40.514,8% atau sebesar Rp6.051,3 
juta terutama disebabkan karena naiknya pendapatan dari kendaraan taksi yaitu sebesar 
Rp17.038,0 juta. Naiknya pendapatan dari kendaraan taksi adalah karena penambahan armada 
Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif 
sebesar 30.407,2% atau sebesar Rp4.541,6 juta.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 67.203,7% atau sebesar Rp789,0 juta 
disebabkan karena ESBC baru mulai beroperasi pada bulan Juli 2011.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010 
 
Laba sebelum beban pajak ESBC meningkat sebesar 21.506,0% atau sebesar Rp1.399,4 juta 
pendapatan meningkat sebesar Rp9.280,5 juta dan beban umum dan administrasi meningkat 
sebesar 100,0% atau sebesar Rp1.198,3 juta terutama disebabkan karena perusahaan mulai 
beroperasi pada bulan Juli 2011. Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih periode 
berjalan dan laba komprehensif sebesar 14.819,4% atau sebesar Rp964,3 juta.

Aset ESBC meningkat sebesar 408,5% atau sebesar Rp122.811,9 juta karena penambahan 
aset tetap terutama armada. Liabilitas ESBC meningkat sebesar 213.756,3% atau sebesar 
Rp121.841,1 juta karena penambahan utang lain-lain dari pihak berelasi dan penambahan 
utang bank untuk kegiatan operasional dan penambahan aset tetap.

  
5. PT Fajar Mutiara Timur (“FMT”)         
  
 a. Riwayat Singkat

FMT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang 
Selatan. FMT didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
No. 33, tanggal 19 April 2007 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal  
6 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, SH, MKn, Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. AHU-03213.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam 
BNRI No. 68 tanggal 22 Agustus 2008, Tambahan No.15745.
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Anggaran Dasar FMT telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar FMT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham No. 202, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, 
MKn, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23788 dan 
No. AHU-AH.01.10-23789 tanggal 29 Juni 2012 (“Akta No. 202/2012”). 

b. Maksud dan Tujuan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar FMT, maksud dan tujuan FMT adalah bergerak di 
bidang pengangkutan darat.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 202/2012, susunan permodalan dan pemegang saham FMT adalah 
sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 4.990.000 499.000.000 99,80
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000 500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.000.000 500.000.000

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 202/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi FMT adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Daniel Podiman

Direksi:

Direktur Utama : Herwan Gozali
Direktur : David Santoso

 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan FMT untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan keuangan FMT untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun  yang berakhir pada 31 Desember 
2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte 
Southeast Asia Ltd) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 
tersebut . 

Laporan Keuangan FMT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan 
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 
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  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  98.257,8  101.282,2  98.063,4  n.a. 
Jumlah Liabilitas  84.014,3  91.513,2  96.825,5  n.a. 
Jumlah Ekuitas  14.243,4  9.769,0  1.237,8  n.a. 

 
 (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011 
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  15.702,5  12.432,8  37.466,7  5.456,0  n.a. 
Beban umum dan administrasi 322,9 443,4 1.310,4 262,4 n.a.
Laba sebelum beban pajak  5.966,6  4.539,2  11.351,3 1.005,5  n.a. 
Laba bersih periode berjalan dan 

jumlah laba komprehensif  4.474,5  3.405,6  8.531,1  737,8  n.a. 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Laba sebelum beban pajak FMT meningkat sebesar 31,4% atau sebesar Rp1.427,4 juta 
terutama disebabkan karena naiknya pendapatan dari kendaraan taksi yaitu sebesar 26,3% 
atau sebesar Rp3.269,7 juta karena penambahan armada. Hal ini berdampak pada peningkatan 
laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 31,4% atau sebesar Rp1.068,9 
juta. Ekuitas meningkat sebesar 45,8% atau sebesar Rp4.474,4 juta karena penambahan laba 
bersih periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Laba sebelum beban pajak FMT meningkat sebesar 1.029,0% atau sebesar Rp10.345,9 juta 
terutama disebabkan karena naiknya pendapatan dari kendaraan taksi yaitu sebesar 586,7% 
atau sebesar Rp32.010,7 juta karena penambahan operasi seluruh armada di tahun 2010 baru 
dimulai di semester kedua yang berdampak pendapatan untuk seluruh armada di tahun 2010 
diakui penuh di tahun 2011. Dimana sebagian dikompensasikan dengan peningkatan beban 
umum dan administrasi sebesar 399,4% atau sebesar Rp1.048,0 juta karena meningkatnya 
beban kantor dan beban umum. Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih periode 
berjalan dan laba komprehensif sebesar 1.056,3% atau sebesar Rp7.793,3 juta. Ekuitas 
meningkat sebesar 689,2% atau sebesar Rp8.531,2 juta karena penambahan laba bersih 
tahun berjalan.

  
6. PT Indo Semesta Luhur (“ISL”)         
  
 a. Riwayat Singkat

ISL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya. ISL 
didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 70, tanggal 
28 September 2001, yang dibuat dihadapan Yvonne Iskandar, SH, Notaris di Surabaya, 
yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C-15036 HT.01.01.TH.2001, tanggal 5 Desember 2001.

Anggaran Dasar ISL telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar ISL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham No. 204, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Persetujuan No. AHU-36401.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012 (“Akta No. 204/2012”).
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 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ISL maksud dan tujuan ISL adalah bergerak dalam 
bidang pengangkutan darat.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 204/2012,  struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham ISL 
adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 2.500.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 2.499.900       249.990.000 99,99
2. PT Karya Loka Persada 100           10.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000       250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.500.000       750.000.000

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 204/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi ISL adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Herwan Gozali

Direksi:

Direktur Utama :  Daniel Podiman
Direktur :  David Santoso

 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan ISL untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan ISL untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan ISL untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  4.506,3  3.050,1  12.278,4  16.827,7 
Jumlah Liabilitas  8.197,3  7.094,5  15.751,7  18.640,0 
Jumlah	Defisit	Modal	 (3.691,0)  (4.044,3)  (3.473,3)  (1.812,3)
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  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011           
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  838,1  -   -   152,2 3.817,0 
Beban umum dan administrasi 221,8 191,6 573,7 831,4 582,2
Laba (Rugi) sebelum beban pajak  219,6  (567,8)  (560,0)  (2.123,6) (503,3)
Laba (Rugi) bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif  165,9 (389,8)  (571,0)  (1.661,1)  (775,7)

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011(tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Aset ISL meningkat sebesar 47,7% atau sebesar Rp1.456,2 juta terutama karena penambahan 
aset tetap sebesar Rp1.581,8 juta.

Laba sebelum pajak dan laba bersih periode berjalan meningkat masing-masing sebesar 
138,7% atau sebesar Rp787,4 juta dan 142,6% atau sebesar Rp555,7 juta, terutama 
disebabkan oleh penambahan pendapatan dari peremajaan armada di tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Aset ISL menurun sebesar 75,2% atau sebesar Rp9.228,3 juta karena adanya pelunasan 
piutang dari pengemudi dan penerimaan piutang dari pihak berelasi, sedangkan jumlah 
liabilitas menurun sebesar 55,0% atau sebesar Rp8.657,3 juta karena adanya pembayaran 
utang kepada ETU.

ISL tidak ada mencatat pendapatan karena para pengemudi yang masa kontraknya telah 
berakhir masih belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran Setoran Harian 
kepada ISL. Hal ini memberikan dampak pada menurunnya pendapatan dari kendaraan taksi 
yang dikompensasikan dengan penurunan beban penyusutan aset tetap dan menurunnya 
beban umum dan administrasi sebesar 31,0% atau sebesar Rp257,7 juta yang sebagian 
besar disebabkan karena menurunnya beban umum. Sehingga rugi sebelum beban pajak 
menurun sebesar 73,6% atau sebesar Rp1.563,6 juta dan rugi bersih periode berjalan dan 
laba komprehensif menurun sebesar 65,6% atau sebesar Rp1.090,1 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Rugi sebelum beban pajak ISL meningkat sebesar 321,9% atau sebesar Rp1.620,3 juta 
terutama disebabkan karena turunnya pendapatan dari kendaraan taksi yaitu sebesar 96,0% 
atau sebesar Rp3.664,8 juta karena perpanjangan masa kontrak pengemudi dengan Setoran 
Harian yang lebih rendah dan karena adanya peningkatan beban umum dan administrasi 
meningkat sebesar 42,8% atau sebesar Rp249,2 juta akibat meningkatnya beban umum. Hal 
ini berdampak pada peningkatan rugi bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 
114,2%	 atau	 sebesar	 Rp885,4	 juta.	 Defisit	 modal	 menurun	 sebesar	 91,7%	 atau	 sebesar	
Rp1.661,1 juta karena rugi bersih periode berjalan.
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7. PT Mutiara Express Perdana (“MEP”)        
   
 a. Riwayat Singkat

MEP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Bekasi. 
MEP didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
No. 3, tanggal 23 September 2004, yang dibuat di hadapan Maswati Halim, SH, Notaris di 
Bogor, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C-13573 HT.01.01.TH.2005, tanggal 18 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI  
No. 59 tanggal 26 Juli 2005, Tambahan No. 7901.

Anggaran Dasar MEP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar MEP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham MEP No. 206, tanggal 30 April 2012, dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, 
MKn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Surat Persetujuan No. AHU-AH 01.10-24157, tanggal 3 Juli 2012 (“Akta No. 206/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MEP, maksud dan tujuan MEP adalah bergerak dalam 
bidang pengangkutan darat.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta 206/2012, susunan permodalan dan pemegang saham MEP adalah sebagai 
berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 2.490.000 249.000.000 99,60
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.500.000 750.000.000

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 206/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi MEP adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Herwan Gozali

Direksi:

Direktur Utama : David Santoso
Direktur : Daniel Podiman
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 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan MEP untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan MEP 
untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan 
(bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan MEP untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009, 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 
dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  186.001,5  194.421,7  215.724,7  73.207,0 
Jumlah Liabilitas  144.119,0  158.634,6  195.493,1  65.580,6 
Jumlah Ekuitas  41.882,5  35.787,2  20.231,6  7.626,4 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  32.166,0  31.335,9  95.016,2  63.895,9  29.309,5 
Beban umum dan administrasi 2.978,0 1.270,3 9.822,1 3.041,6 697,4
Laba sebelum beban pajak  8.210,4  9.822,5  20.809,5  16.979,6  6.815,3 
Laba bersih periode berjalan dan 

jumlah laba komprehensif  6.095,3  7.391,6  15.555,6  12.605,2  5.036,3 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 134,4% atau sebesar Rp1.707,7 juta 
disebabkan karena meningkatnya beban kantor sebagai akibat dari ekspansi MEP.
   
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Pendapatan MEP dari kendaraan taksi meningkat sebesar 48,7% atau sebesar Rp31.120,3 
juta terutama disebabkan karena sebagian besar dari ekspansi di tahun 2010 dilakukan di 
semester kedua yang berdampak pendapatan untuk seluruh armada di tahun 2010 diakui 
penuh di tahun 2011 dan sebagian dikompensasikan dengan meningkatnya beban umum dan 
administrasi sebesar 222,9% atau sebesar Rp6.780,5 juta disebabkan karena meningkatnya 
beban kantor. Ekuitas meningkat sebesar 76,9% atau sebesar Rp15.555,6 juta karena 
penambahan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Aset MEP meningkat sebesar 194,7% atau sebesar Rp142.517,7 juta karena penambahan 
armada dan adanya pembayaran dimuka untuk PPnBM. Liabilitas MEP meningkat sebesar 
198,1% atau sebesar Rp129.912,5 juta sejalan dengan penambahan armada. Ekuitas 
meningkat sebesar 165,3% atau sebesar Rp12.605,2 juta karena penambahan laba bersih 
tahun berjalan.
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Ekspansi armada MEP juga berdampak pada meningkatnya pendapatan dari kendaraan 
taksi yaitu sebesar 118,0% atau sebesar Rp34.586,4 juta, dimana sebagian dikompensasikan 
dengan meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar 336,2% atau sebesar Rp2.344,2 
juta karena meningkatnya beban kantor. Hal ini menyebabkan meningkatnya laba sebelum 
beban pajak sebesar 149,1% atau sebesar Rp10.164,3 juta dan laba bersih periode berjalan 
dan laba komprehensif sebesar 150,3% atau sebesar Rp7.568,9 juta.

8. PT Mutiara Kencana Sejahtera (“MKS”)        
   
 a. Riwayat Singkat

MKS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. 
MKS didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, 
tanggal 5 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. AHU-21932.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 29 April 2010.

Anggaran Dasar MKS telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar MKS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler 
Para Pemegang Saham No.216, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, 
SH, MKn Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23725 dan 
No. AHU-AH.01.10-23726 tanggal 29 Juni 2012 (“Akta No. 216/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MKS maksud dan tujuan MKS adalah bergerak dalam 
bidang perdagangan, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 216/2012, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MKS 
adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000 
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 4.990.000 499.000.000 99,80
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000 500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.000.000 500.000.000

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 216/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi MKS adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Daniel Podiman

Direksi:

Direktur Utama : Herwan Gozali
Direktur : David Santoso
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 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan Konsolidasian MKS dan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 
pada  30 April 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010. Laporan 
keuangan konsolidasian MKS dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada  
30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari 
Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan konsolidasian MKS dan Entitas Anak untuk tahun-tahun  yang berakhir 
pada  31 Desember 2011 dan 2010, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  
Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  82.687,8  67.708,8  38.542,1  n.a. 
Jumlah Liabilitas  76.107,1  61.339,3  34.957,0  n.a. 
Jumlah Ekuitas  6.580,7  6.369,5  3.585,1  n.a. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Empat Bulan
31 

Desember 
2011

Periode 
sejak 5 

Februari 2010 
(pendirian) – 
31 Desember 

2010

31 
Desember 

20092012 2011
(tidak diaudit)

Pendapatan  13.066,7  3.019,1 10.529,5  13.110,1  n.a. 
Beban umum dan administrasi 413,0 1.611,2 1.877,9 7.635,1 n.a.
Laba (rugi) sebelum beban pajak  329,9  (507,1)  3.683,5  66,3  n.a. 
Laba (rugi) bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif  211,2  (356,3)  2.784,4  2.000,4  n.a. 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Pendapatan meningkat sebesar 332,8% atau sebesar Rp10.047,7 juta terutama disebabkan 
karena penambahan penjualan suku cadang dan beban umum dan administrasi menurun 
sebesar 74,4% atau sebesar Rp1.198,3 juta disebabkan karena menurunnya beban kantor 
dan beban umum. Hal ini menyebabkan meningkatnya laba sebelum beban pajak sebesar 
165,1% atau sebesar Rp836,9 juta dan laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif 
sebesar 159,3% atau sebesar Rp567,5 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Aset MKS dan Entitas Anak meningkat sebesar 75,7% atau sebesar Rp29.166,8 juta karena 
penambahan kendaraan sewa di Entitas Anak dan adanya penambahan piutang kepada 
pihak berelasi. Liabilitas meningkat sebesar 75,5% atau sebesar Rp26.382,3 juta terutama 
karena penambahan utang lain-lain kepada pihak berelasi dan penambahan kendaraan sewa 
di Entitas Anak sehingga mengakibatkan peningkatan kewajiban jangka panjang dari utang 
bank. Ekuitas meningkat sebesar 77,7% atau sebesar Rp2.784,4 juta karena penambahan 
laba bersih periode berjalan.

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 5.454,7% atau sebesar Rp3.617,2 juta terutama 
karena penurunan beban penyusutan aset tetap dan penurunan beban umum dan administrasi 
sebesar 75,4% atau sebesar Rp5.757,3 juta yang disebabkan karena menurunnya beban 
kantor dan beban umum. Hal ini berdampak juga pada meningkatnya laba bersih periode 
berjalan dan laba komprehensif sebesar 39,2% atau sebesar Rp784,0 juta.
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MKS memiliki entitas anak yaitu PT Express Mulia Perdana, dengan keterangan sebagai 
berikut:

PT Ekspres Mulia Perdana (“EMP”)        
   

 a. Riwayat Singkat

EMP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. 
EMP didirikan pada tahun 1996 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21, 
tanggal 26 Agustus 1996, yang dibuat dihadapan Sofjan Junus, SH, Notaris di Jakarta, yang 
telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10761.
HT.01.01.TH’96, tanggal 3 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 28, tanggal 
8 April 1997, Tambahan No. 1349.

Anggaran Dasar EMP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar EMP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler 
Para Pemegang Saham No. 150, tanggal 24 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, 
SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-24239 dan 
No. AHU-AH.01.10-24240, tanggal 3 Juli 2012 (“Akta No. 150/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EMP maksud dan tujuan EMP adalah bergerak dalam 
bidang pengangkutan darat, perdagangan, perbengkelan.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 150/2012, susunan permodalan dan pemegang saham EMP adalah 
sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. MKS 4.990.000 499.000.000 99,80
2. PT Karya Loka Persada 10.000 1.000.000 0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000 500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.000.000 500.000.000 

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 216/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi EMP adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Herwan Gozali

Direksi:

Direktur Utama :  Daniel Podiman
Direktur :  David Santoso
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 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan EMP untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan EMP untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan EMP untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  29.033,9  23.582,9  34.350,8  61.315,1 
Jumlah Liabilitas  21.986,1  16.782,6  30.383,9  55.519,4 
Jumlah Ekuitas  7.047,8  6.800,3  3.966,9  5.795,6 

  
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan 13.066,7  3.019,1 10.529,5 14.822,0 26.859,1 
Beban umum dan administrasi 359,3 1.583,1 1.709,9 8.061,4 1.277,4
Laba (rugi) sebelum beban pajak  379,7  (480,8) 3.765,8 (2.766,6)  3.500,8 
Laba (rugi) bersih periode berjalan 
dan jumlah laba komprehensif  247,6  (332,3)  2.833,4  (2.078,7)  2.678,3 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Liabilitas EMP meningkat sebesar 31,0% atau sebesar Rp5.203,5 juta karena meningkatnya 
pembelian suku cadang dan penambahan armada. 

Pendapatan EMP meningkat sebesar 332,8% atau sebesar Rp10.047,7 juta terutama karena 
penambahan dari penjualan suku cadang dan beban umum dan adminstrasi EMP menurun 
sebesar 77,3% atau sebesar Rp1.223,9 juta terutama karena penurunan beban kantor dan 
beban umum. Kedua hal ini berdampak pada peningkatan laba sebelum beban pajak sebesar 
179,0% atau sebesar Rp860,5 juta dan laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif 
sebesar 174,5% atau sebesar Rp579,9 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010 

Aset EMP menurun sebesar 31,3% atau sebesar Rp10.768,0 juta karena pembayaran 
piutang lain-lain dari pihak berelasi dan penurunan kas dan setara kas sehubungan dengan 
pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi. Liabilitas EMP menurun sebesar 44,8% atau 
sebesar Rp13.601,3 juta karena adanya pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi 
yang dikompensasikan dengan kewajiban jangka panjang dari utang bank. Sedangkan ekuitas 
meningkat sebesar 71,4% atau sebesar Rp2.833,4 juta karena penambahan laba bersih 
periode berjalan.
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Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 236,1% atau sebesar Rp6.532,4 juta terutama 
karena penurunan beban penyusutan aset tetap dan beban umum dan adminstrasi EMP 
menurun sebesar 77,8% atau sebesar Rp6.270,5 juta terutama karena penurunan beban 
kantor dan beban umum. Kedua hal ini berdampak juga pada meningkatnya laba bersih 
periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 236,3% atau sebesar Rp4.912,1 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Aset EMP menurun sebesar 44,0% atau sebesar Rp26.964,3 juta karena pembayaran piutang 
usaha dan penurunan aset tetap sehubungan dengan penjualan sebagian besar kendaraan 
sewa EMP ke pihak ketiga. Liabilitas EMP menurun sebesar 45,3% atau sebesar Rp25.135,6 
juta karena pembayaran kewajiban jangka panjang. Ekuitas menurun sebesar 31,6% atau 
sebesar Rp1.828,7 juta karena rugi bersih periode berjalan.

Laba sebelum beban pajak EMP menurun sebesar 179,0% atau sebesar Rp6.267,4 juta 
terutama karena turunnya pendapatan dari kendaraan sewa yaitu sebesar 44,8% atau sebesar 
Rp12.037,1 juta yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dari sewa kendaraan dengan 
alasan seperti yang diungkapkan diatas. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 
531,1% atau sebesar Rp6.784,1 juta disebabkan karena meningkatnya beban kantor dan 
beban umum. Hal-hal ini berdampak pada penurunan laba bersih periode berjalan dan laba 
komprehensif sebesar 177,6% atau sebesar Rp4.757,0 juta.

9. PT Satria Express Perdana (“SEP”)        
   
 a. Riwayat Singkat

SEP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang. 
SEP didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 29, 
tanggal 19 Februari 2005, yang dibuat di hadapan Roekiyanto, SH, Notaris di Semarang, 
yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C-24963 HT.01.01.TH.2005, tanggal 8 September 2005.

Anggaran Dasar SEP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar SEP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham SEP No. 210, tanggal 30 April 2012, dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, 
MKn, Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diberitahukan oleh Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23289 dan 
No. AHU-AH.01.10-23290, tanggal 27 Juni 2012 (“Akta No. 210/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SEP, maksud dan tujuan SEP adalah bergerak dalam 
bidang pengangkutan darat.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 210/2012, susunan permodalan dan pemegang saham SEP adalah 
sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:   
1. Perseroan 4.950.000 495.000.000 99,00
2. PT Karya Loka Persada 50.000 5.000.000 1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000 500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 5.000.000 500.000.000



108

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 210/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi SEP adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Daniel Podiman

Direksi:

Direktur Utama :  Herwan Gozali
Direktur :  David Santoso

 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan SEP untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan SEP untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan SEP untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  7.769,5  8.106,2  8.349,4  10.862,4 
Jumlah Liabilitas  4.519,9  5.682,8  8.494,7  11.572,0 
Jumlah Ekuitas  3.249,7  2.423,5  (145,3)  (709,6)

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011         
 (tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  1.760,7  1.982,1  5.961,7  5.982,5  6.094,8 
Beban umum dan administrasi 177,2 141,8 448,3 471,9 447,8
Laba sebelum beban pajak  940,7  694,4  3.161,9  733,6  237,1 
Laba bersih periode berjalan dan 

jumlah laba komprehensif  826,2  534,4  2.568,8  564,3  233,9 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Laba sebelum beban pajak SEP meningkat sebesar 35,5% atau sebesar Rp246,2 juta 
disebabkan karena menurunnya beban penyusutan aset tetap. Hal ini berdampak pada 
peningkatan laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 54,6% atau sebesar 
Rp291,8 juta. Ekuitas meningkat sebesar 34,1% atau sebesar Rp826,2 juta karena laba bersih 
periode berjalan.
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Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Liabilitas SEP menurun sebesar 33,1% atau sebesar Rp2.811,9 juta karena adanya 
pembayaran utang kepada pihak berelasi dan pembayaran atas liabilitas non bank. Ekuitas 
meningkat sebesar 1.767,5% atau sebesar Rp2.568,8 juta karena penambahan laba bersih 
periode berjalan.

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 331,0% atau sebesar Rp2.428,3 juta karena 
penurunan beban penyusutan aset tetap. Hal ini berdampak juga pada meningkatnya laba 
bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 355,2% atau sebesar Rp2.004,5 juta. 

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 209,4% atau sebesar Rp496,5 juta terutama 
karena menurunnya beban bunga, hal ini juga berdampak pada meningkatnya laba bersih periode 
berjalan dan laba komprehensif sebesar 141,3% atau sebesar Rp330,4 juta. Ekuitas meningkat 
sebesar 79,5% atau sebesar Rp564,3 juta karena penambahan laba bersih periode berjalan.

 
10. PT Semesta Indoprima (“SIP”)         
  
 a. Riwayat Singkat

SIP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. SIP 
didirikan pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.8, tanggal  
3 September 1991 yang diubah dengan Akta Perubahan No.130, tanggal 21 Mei 1993, 
yang keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C2-1246.HT.01.01.TH.94 tanggal 27 Januari 1994 dan telah diumumkan dalam BNRI  
No. 51, tanggal 27 Juni 2003, Tambahan No. 5033.

Anggaran Dasar SIP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar SIP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham No. 208, tanggal 30 April 2012 yang dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MKn, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Persetujuan No. AHU-35984.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 3 Juli 2012 (“Akta No. 208/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SIP, maksud dan tujuan SIP adalah bergerak di bidang 
pengangkutan darat.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 208/2012, permodalan dan susunan kepemilikan saham SIP adalah 
sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 2.499.990 249.999.000 99,99
2. PT Karya Loka Persada 10 1.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.500.000 750.000.000
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 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 208/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi SIP adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Daniel Podiman

Direksi:

Direktur Utama :  Herwan Gozali
Direktur :  David Santoso

 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan SIP untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada  31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan SIP untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan SIP untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  29.553,6  29.397,0  15.692,9  8.184,5 
Jumlah Liabilitas  20.223,4  21.465,8  12.183,9  7.322,5 
Jumlah Ekuitas  9.330,2  7.931,1  3.508,9  862,1 

 
 (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  4.215,6  3.373,0 10.035,4 10.409,7 9.029,2 
Beban umum dan administrasi 247,1 163,0 592,8 403,4 3.586,0
Laba sebelum beban pajak  1.730,8  2.170,3  5.612,7  3.591,4 (1.339,7)
Laba (rugi) bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif  1.399,1  1.867,6  4.422,2  2.646,8  (989,6)
  
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 51,6% atau sebesar Rp84,1 juta disebabkan 
karena meningkatnya beban kantor dan jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Aset SIP meningkat sebesar 87,3% atau sebesar Rp13.704,1 juta karena penambahan armada. 
Hal ini berdampak juga pada meningkatnya kewajiban jangka panjang utang bank sehingga 
liabilitas meningkat sebesar 76,2% atau sebesar Rp9.281,9 juta. Ekuitas meningkat sebesar 
126,0% atau sebesar Rp4.422,2 juta karena penambahan laba bersih periode berjalan.
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Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 56,3% atau sebesar Rp2.021,3 juta karena 
penurunan beban langsung yang sebagian dikompensasikan dengan meningkatnya beban 
umum dan administrasi sebesar 46,9% atau sebesar Rp189,4 juta disebabkan karena 
meningkatnya beban kantor dan beban umum. Hal ini berdampak juga pada meningkatnya laba 
bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 67,1% atau sebesar Rp1.775,4 juta. 

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Aset SIP meningkat sebesar 91,7% atau sebesar Rp7.508,4 juta karena penambahan armada 
dan penambahan piutang kepada pihak berelasi. Liabilitas meningkat sebesar 66,4% atau 
sebesar Rp4.861,5 juta sejalan dengan penambahan armada sehingga mengakibatkan 
peningkatan kewajiban jangka panjang dari utang bank. Ekuitas meningkat sebesar 307,0% 
atau sebesar Rp2.646,8 juta karena penambahan laba bersih periode berjalan.

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 368,1% atau sebesar Rp4.931,1 juta 
karena penurunan beban penyusutan aset tetap dan karena menurunnya beban umum dan 
administasi sebesar 88,8% atau sebesar Rp3.158,1 juta yang disebabkan karena menurunnya 
beban kantor. Hal ini berdampak juga pada meningkatnya laba bersih periode berjalan dan 
laba komprehensif sebesar 367,5% atau sebesar Rp3.636,4 juta. 

    
11. PT Wahyu Mustika Kinasih (“WMK”)        
   
 a. Riwayat Singkat

WMK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang. WMK 
didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 58, tanggal  
22 September 2000 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, SH, MH, Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C-3528 HT.01.01.Th 2001, tanggal 30 Maret 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI 
No.32, tanggal 18 April 2008, Tambahan No.4652.

Anggaran Dasar WMK telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar WMK adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham No. 214, tanggal 30 April 2012, di hadapan Notaris Emmy Halim, SH, MKn, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Persetujuan No. AHU-36073.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 (“Akta No. 214/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar WMK maksud dan tujuan WMK adalah bergerak 
dalam bidang  pengangkutan darat.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 214/2012, susunan permodalan dan pemegang saham WMK adalah 
sebagai berikut: 

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 2.499.000 249.900.000 99,96
2. PT Karya Loka Persada 1.000 100.000 0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.500.000 250.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.500.000 750.000.000
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 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 214/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris WMK adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Daniel Podiman

Direksi:

Direktur Utama :  Herwan Gozali
Direktur :  David Santoso

 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan WMK untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada  30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan WMK untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan WMK untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  63.832,3  64.338,7  56.670,7  54.297,3 
Jumlah Liabilitas  32.690,6  36.668,6  38.377,4  40.690,1 
Jumlah Ekuitas  31.141,7  27.670,1  18.293,3  13.607,2 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011          
(tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan  12.865,1  11.819,9  37.210,7  36.223,0  34.886,6 
Beban umum dan administrasi 1.921,9 452,5 5.606,2 4.550,7 1.382,9
Laba sebelum beban pajak  4.362,6  3.510,7  12.185,3  6.396,9  9.174,5 
Laba bersih periode berjalan dan 

jumlah laba komprehensif  3.471,7  2.878,0  9.376,8  4.686,1  7.129,7 

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011(tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 324,8% atau sebesar Rp1.469,5 juta 
disebabkan karena meningkatnya beban kantor.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 90,5% atau sebesar Rp5.788,4 juta karena 
penurunan beban penyusutan aset tetap. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya laba 
bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 100,1% atau sebesar Rp4.690,7 juta. 
Ekuitas meningkat sebesar 51,3% atau sebesar Rp9.376,8 juta karena penambahan laba 
bersih periode berjalan.
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Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Laba sebelum beban pajak menurun sebesar 30,3% atau sebesar Rp2.777,6 juta terutama 
karena meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar 229,1% atau sebesar Rp3.167,7 
juta yang disebabkan karena peningkatan beban kantor. Hal ini berdampak juga pada 
menurunnya laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 34,3% atau sebesar 
Rp2.443,7 juta. Ekuitas meningkat sebesar 34,4% atau sebesar Rp4.686,1 juta karena 
penambahan laba bersih periode berjalan.

   
12. PT Tulus Sinar Selatan (“TSS”)         
  
 a. Riwayat Singkat

TSS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta 
Selatan. TSS didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
No. 264, tanggal 25 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C2-1322.HT.01.01.Tahun 1994, tanggal 28 Januari 1994 dan telah diumumkan dalam 
BNRI No. 11 tanggal 8 Februari 2005, Tambahan No.1416/2005. 

Anggaran Dasar TSS telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar TSS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para 
Pemegang Saham No. 212, tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Persetujuan No. AHU-35961.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 3 Juli 2012 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0060015.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 3 Juli 2012 (“Akta No. 212/2012”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar TSS, maksud dan tujuan TSS adalah bergerak dalam 
bidang pengangkutan darat.

 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 212/2012, susunan permodalan dan pemegang saham TSS adalah 
sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per Saham
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. Perseroan 9.990.000   999.000.000 99,90
2. PT Karya Loka Persada 10.000   1.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000.000 1.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - -
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 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 212/2012 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi TSS adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Daniel Podiman 

Direksi:

Direktur Utama :  Herwan Gozali
Direktur :  David Santoso

 e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan 
Keuangan TSS untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2012 dan tahun-
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan TSS untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian. 

Laporan Keuangan TSS untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,  Hidajat, Arsono, Ade Fatma 
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 April 2012
31 Desember

2011 2010 2009
Jumlah Aset  30.787,0  31.681,6  7.129,4  5.358,0 
Jumlah Liabilitas  24.121,5  25.926,8  3.566,3  2.700,7 
Jumlah Ekuitas  6.665,5  5.754,8  3.563,1  2.657,3 

  (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Empat Bulan Satu tahun

2012 2011         
 (tidak diaudit) 2011 2010 2009

Pendapatan 4.162,1 1.789,2 6.151,9 7.575,0 8.133,2
Beban umum dan administrasi 292,4 131,0 512,6 3.147,6 3.840,0
Laba (rugi) sebelum beban pajak 1.178,6 875,5 2.560,2 1.263,5 (1.914,4)
Laba (rugi) bersih periode berjalan 

dan jumlah laba komprehensif 910,6 748,3 2.191,7 905,9 (1.418,5)

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dibandingkan dengan 
periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2011 (tidak diaudit) serta perbandingan 
posisi keuangan 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 

Pendapatan TSS dari kendaraan taksi meningkat sebesar 132,6% atau sebesar Rp2.372,9 juta 
terutama disebabkan karena penambahan armada. Penurunan laba sebelum pajak sebesar 
34,6% atau sebesar Rp303,1 juta disebabkan karena beban bunga atas pinjaman bank di 
tahun 2011 sebesar Rp739,5 juta dan peningkatan beban penyusutan armada taksi sebesar 
Rp880,7 juta serta karena meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar 123,1% atau 
sebesar Rp161,3 juta disebabkan karena meningkatnya beban kantor dan jasa profesional.
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Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2010

Aset TSS meningkat sebesar 344,4% atau sebesar Rp24.552,2 juta karena penambahan 
armada. Hal ini berdampak juga pada meningkatnya kewajiban jangka panjang dari utang 
bank sehingga liabilitas meningkat sebesar 627,0% atau sebesar Rp22.360,5 juta. Ekuitas 
meningkat sebesar 61,5% atau sebesar Rp2.191,7 juta karena laba bersih periode berjalan.

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 102,6% atau sebesar Rp1.296,7 juta terutama 
disebabkan karena penurunan beban umum dan administrasi menurun sebesar 83,7% atau 
sebesar Rp2.635,1 juta yang terutama karena penurunan beban kantor. Hal ini juga berdampak 
pada meningkatnya laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 141,9% atau 
sebesar Rp1.285,8 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2009

Aset TSS meningkat sebesar 33,1% atau sebesar Rp1.771,4 juta karena penambahan piutang 
dari pihak berelasi. Liabilitas meningkat sebesar 32,1% atau sebesar Rp865,6 juta karena 
penambahan utang kepada pihak berelasi untuk kegiatan operasional. Ekuitas meningkat 
sebesar 34,1% atau sebesar Rp905,9 juta karena laba bersih periode berjalan.

Laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 166,0% atau sebesar Rp3.177,9 juta terutama 
disebabkan karena menurunnya beban penyusutan aset tetap. Hal ini berdampak juga pada 
meningkatnya laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar 163,9% atau 
sebesar Rp2.324,4 juta. 

PERUSAHAAN ASOSIASI

1. PT Express Rinjani Utama (“ERU”)        
   
 a. Riwayat Singkat

ERU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Mataram. ERU 
didirikan pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 102, tanggal  
21 Oktober 1991, yang dibuat di hadapan Petra Mariawati Ambrosius Imam, Notaris di 
Mataram, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. C2-10242.HT.01.01.TH’94. 

Anggaran Dasar ERU telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir 
Anggaran Dasar ERU adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat No. 14, tanggal 24 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Persetujuan No. AHU-20364.AHA.01.02 tahun 2008 (“Akta No. 14/2008”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ERU, maksud dan tujuan ERU adalah bergerak dalam 
bidang pengangkutan darat.
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 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 2 Agustus 2010, susunan permodalan dan pemegang saham 
ERU adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. MKS 100 100.000.000 20,00
2. PT Mahkota Imperia 400 400.000.000 80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - 500.000.000

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 220, tanggal 
30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ERU adalah 
sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Aking Saputra

Direksi:

Direktur Utama :  Kenedy Lesmana
Direktur :  David Santoso

2. PT Express Kencanakelola Jayajasa (“EKJJ”)       
    
 a. Riwayat Singkat

EKJJ adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. 
EKJJ didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 41, 
tanggal 29 Juli 2005. Yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. C-29957 HT.01.01.TH.2005, tanggal 31 Oktober 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI 
No. 104 tanggal 30 Desember 2005, tambahan No. 13432/2005. 

Anggaran Dasar EKJJ telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar EKJJ adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat  
No. 108, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris 
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan 
No. AHU-11274.AH.01.02 tahun 2010 (“Akta No. 108/2009”).

 
 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EKJJ, maksud dan tujuan EKJJ adalah bergerak di 
bidang pengangkutan darat.
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 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 12 Agustus 2010, susunan permodalan dan pemegang 
saham EKJJ adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. MKS 200 200.000.000 20,00
2. PT Mahkota Imperia 800 800.000.000 80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - -

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 219, tanggal 
30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EKJJ 
adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Aking Saputra

Direksi:

Direktur Utama :  Kenedy Lesmana
Direktur :  David Santoso

3. PT Nirbaya Transarana (“NT”)         
  
 a. Riwayat Singkat

NT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Badung-Kabupaten 
Badung, propinsi Bali. NT didirikan pada tahun 1996 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas No. 5, tanggal 6 Pebruari 1996. Yang dibuat di hadapan Amir Sjarifuddin, Notaris di 
Denpasar. 

Anggaran Dasar NT telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran 
Dasar NT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat  
No. 11, tanggal 22 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Mkn, 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Persetujuan No. AHU-21347.AH.01.02 tahun 2008 (“Akta No. 11/2008”).

 b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar NT, maksud dan tujuan NT adalah bergerak di bidang 
pengangkutan darat.
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 c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 12 Agustus 2010, susunan permodalan dan pemegang 
saham NT adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp100 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 500 500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 
1. MKS 80 80.000.000 20,00
2. PT Mahkota Imperia 320 320.000.000 80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 400 400.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 100 100.000.000

 d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 218, tanggal 
30 April 2012, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan pada 
tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi NT adalah 
sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris :  Aking Saputra

Direksi:

Direktur Utama :  Kenedy Lesmana
Direktur :  David Santoso

I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 

Penerapan tata kelola Perseroan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, 
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan 
dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. 
Adapun prinsip-prinsip dari tata kelola Perseroan meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran, 
independensi dan tanggung jawab.

Sejalan	dengan	pertumbuhan	Perseroan	yang	signifikan,	Perseroan	telah	mewujudkan	dan	menerapkan	
mekanisme tata kelola Perseroan sebagai bentuk perlindungan sistem nilai Perseroan. 

Pengawasan dan pengelolaan Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan 
Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif 
dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang 
Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada 
Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai 
tujuan tersebut. Dasar penunjukan Direksi adalah melalui mekanisme RUPS. Anggota Direksi dipercaya 
untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu 
oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menjalankan tata kelola Perseroan, Perseroan juga didukung oleh para karyawan inti, antara 
lain  Sekretaris Perusahaan dan kedepannya Perseroan juga akan membentuk Unit Audit Internal, 
dan Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas Perseroan. 
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
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Perseroan juga membentuk Executive Group Management Committee (EGMC) dibawah Direktur 
Utama yang membantu untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru dalam Perseroan. Sebagai hasil dari 
pembentukan EGMC ini adalah bisnis VATB. 

J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (“CSR”) 
secara berkelanjutan. Program CSR yang utama adalah menyediakan program beasiswa pendidikan 
untuk anak-anak dari karyawan dan anak-anak dari para pengemudi yang termasuk dalam skema 
kemitraan dengan Perseroan, yang diadakan setiap tahun. Program-program CSR lain mencakup 
penyediaan	bantuan	transportasi	bagi	anak-anak	penderita	kanker		dan	penerapan	program	efisiensi	
energi. Perseroan menerbitkan laporan CSR tahunan secara berkelanjutan yang melaporkan kegiatan 
CSR Perseroan untuk periode tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan merupakan 
perusahaan pelayanan taksi pertama di Indonesia yang menerbitkan laporan yang berkelanjutan.

Perseroan adalah anggota dari Indonesian Global Compact Network yang merupakan suatu organisasi 
para	pelaku	bisnis,	organisasi	non-profit	dan	badan	non-pemerintah	lain	di	Indonesia	yang	berupaya	
untuk berpartisipasi dalam Global Compact PBB. Organisasi ini merupakan organisasi inisiatif sukarela 
yang didirikan untuk mempromosikan inovasi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Sumber data 
independen diperoleh dari www.unglobalcompact.org dan dipublikasikan pada September 2012. 

Perseroan juga memelihara kondisi pool taksi yang ramah lingkungan. Perseroan menyediakan 
daerah resapan air yang cukup di pool-pool taksi Perseroan dan menggunakan pendingin ruangan 
(air conditioner) yang ramah lingkungan untuk taksi dan kantor Perseroan, serta berencana untuk 
mengkonversi pemakaian bahan bakar bensin ke gas untuk taksi reguler bilamana infrastruktur telah 
memadai. Perseroan juga berpartisipasi dalam penghijauan kembali melalui penanaman pohon di pool 
taksi Perseroan sebagai salah satu dari program CSR.

Pelaksanaan program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini 
diterbitkan antara lain sebagai berikut:

Tahun Program CSR
2010 Program beasiswa, penanaman pohon kembali, pendidikan kanker pada anak dan aksi Merapi 
2011 Program beasiswa, penanaman pohon kembali, pendidikan kanker serviks, pendidikan anti rokok 

dan donor darah
2012 Program beasiswa, penanaman pohon kembali di Pulau Umang dan pelatihan/pendidikan tentang HIV

Perseroan terutama memfokuskan pemberian beasiswa dalam program CSR-nya. Biaya CSR yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan menurut periode kurikulum pendidikan per tahun 2008-2009, 2009-
2010 dan 2010-2011 masing-masing adalah sekitar Rp34 juta, Rp108 juta dan Rp119 juta.
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19
74

5
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K
om

posisi K
aryaw

an Perseroan dan Entitas A
nak M

enurut W
ilayah

N
o.

K
eterangan

Perseroan
Entitas A

nak
Total

EK
L

EK
P

ELN
ESB

C
FM

T
ISL

M
EP

SEP
SIP

TSS
W

M
K

M
K

S
EM

P
1.

Per 30 A
pril 2012

Jakarta dan sekitarnya
499

46
-

-
74

39
-

203
-

51
47

137
-

32
1.128

S
urabaya

-
-

18
-

-
-

23
-

-
-

-
-

-
-

41
S

em
arang

-
-

-
-

-
-

-
-

37
-

-
-

-
-

37
M

edan
-

-
-

45
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
45

B
ali dan Lom

bok
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

32
32

Total
499

46
18

45
74

39
23

203
37

51
47

137
-

64
1.283

2.
Per 31 D

esem
ber 2011

Jakarta dan sekitarnya
478

43
-

-
33

32
-

199
-

51
45

136
-

27
1.044

S
urabaya

-
-

18
-

-
-

24
-

-
-

-
-

-
-

42
S

em
arang

-
-

-
-

-
-

-
-

38
-

-
-

-
-

38
M

edan
-

-
-

40
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
40

B
ali dan Lom

bok
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

31
31

Total
478

43
18

40
33

32
24

199
38

51
45

136
-

58
1.195

3.
Per 31 D

esem
ber 2010

Jakarta dan sekitarnya
311

27
-

-
-

20
-

169
-

39
42

122
-

22
752

S
urabaya

-
-

18
-

-
-

22
-

-
-

-
-

-
-

40
S

em
arang

-
-

-
-

-
-

-
-

39
-

-
-

-
-

39
M

edan
-

-
-

35
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
35

B
ali dan Lom

bok
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

28
28

Total
311

27
18

35
-

20
22

169
39

39
42

122
-

50
894

4.
Per 31 D

esem
ber 2009

Jakarta dan sekitarnya
346

-
-

-
-

-
-

83
-

40
38

107
-

9
623

S
urabaya

-
-

14
-

-
-

23
-

-
-

-
-

-
-

37
S

em
arang

-
-

-
-

-
-

-
-

40
-

-
-

-
-

40
M

edan
-

-
-

35
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
35

B
ali dan Lom

bok
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
10

Total
346

-
14

35
-

-
23

83
40

40
38

107
-

19
745



12
3

K
om

po
si

si
 K

ar
ya

w
an

 P
er

se
ro

an
 d

an
 E

nt
ita

s 
A

na
k 

M
en

ur
ut

 F
un

gs
i P

ek
er

ja
an

N
o.

K
et

er
an

ga
n

Pe
rs

er
oa

n
En

tit
as

 A
na

k
To

ta
l

EK
L

EK
P

EL
N

ES
B

C
FM

T
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S
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-
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 d
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5
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-
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19
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ih
an

 d
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 S
um

be
r D

ay
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M
an

us
ia

12
-

-
1

-
-

1
-

1
-

-
-

-
-

15
K

eu
an

ga
n

46
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

47
O

pe
ra

si
on

al
14

0
44

16
27

72
37

16
19

9
25

49
46

13
4

-
58

86
3

La
in

-la
in

13
5

2
1

2
2

2
1

4
2

2
1

3
-

5
16

2
To

ta
l

49
9

46
18

45
74

39
23

20
3

37
51

47
13

7
-

64
1.

28
3

2.
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r 3
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D
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r 2
01

1
K
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to
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us

at
 (D
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 d
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1
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 d
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r D
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39

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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15

25
26

28
17
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3

28
45
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74

0
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16

0
9

2
4
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4

3
16
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6
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14
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9

24
1
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ta
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47

8
43

18
40

33
32

24
19

9
38

51
45

13
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1.
19
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 d
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1
-
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-
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-
-

-
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-
-

-
-

1
P
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an
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ta
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 d
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pa
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h

93
-

1
9

-
-

2
-

6
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-
-

-
-

11
1

P
el

at
ih

an
 d

an
 S

um
be

r D
ay

a 
M

an
us

ia
9

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
10

K
eu

an
ga

n
35

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
36

O
pe

ra
si

on
al

67
18

15
20

-
11

16
12

8
24

34
36

92
-

38
49

9
La

in
-la

in
10

2
9

2
5

-
9

4
41

9
5

6
30

-
11

23
3

To
ta

l
31

1
27

18
35

-
20

22
16

9
39

39
42

12
2

-
50

89
4

4.
Pe

r 3
1 

D
es

em
be

r 2
00

9
K

an
to

r P
us

at
 (D

ire
kt

ur
 d

an
 E

ks
ek

ut
if 

S
en

io
r)

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
P

er
ek

ru
ta

n
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

P
us

at
 P

an
gg

ila
n 

ta
ks

i d
an

 d
is

pa
tc

h
61

-
1

6
-

-
1

-
5

-
-

-
-

-
74

P
el

at
ih

an
 d

an
 S

um
be

r D
ay

a 
M

an
us

ia
13

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
14

K
eu

an
ga

n
55

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
56

O
pe

ra
si

on
al

57
-

11
26

-
-

20
70

31
36

34
91

-
16

39
2

La
in

-la
in

15
5

-
2

2
-

-
2

13
4

4
4

16
-

2
20

4
To

ta
l

34
6

-
14

35
-

-
23

83
40

40
38

10
7

-
19

74
5
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K
om

posisi K
aryaw

an Perseroan dan Entitas A
nak M

enurut Jenjang Pendidikan

N
o.

K
eterangan

Perseroan
Entitas A

nak
Total

EK
L

EK
P

ELN
ESB

C
FM

T
ISL

M
EP

SEP
SIP

TSS
W

M
K

M
K

S
EM

P
1.

Per 30 A
pril 2012

M
aster dan D

oktor
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

S
arjana

65
1

-
1

-
-

-
1

-
-

-
2

-
-

70
D

iplom
a

137
4

3
8

16
8

5
23

7
8

3
26

-
23

271
S

D
/S

M
P

/S
LTA

293
41

15
36

58
31

18
179

30
43

44
109

-
41

938
Total

499
46

18
45

74
39

23
203

37
51

47
137

-
64

1.283
2.

Per 31 D
esem

ber 2011
M

aster dan D
oktor

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
S

arjana
53

1
-

1
-

-
-

1
-

-
-

2
-

-
58

D
iplom

a
120

3
3

7
10

-
4

19
6

8
1

23
-

15
219

S
D

/S
M

P
/S

LTA
301

39
15

32
23

32
20

179
32

43
44

111
-

43
914

Total
478

43
18

40
33

32
24

199
38

51
45

136
-

58
1.195

3.
Per 31 D

esem
ber 2010

M
aster dan D

oktor
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5

S
arjana

47
1

-
1

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

50
D

iplom
a

71
3

4
6

-
-

5
17

6
7

1
23

-
15

158
S

D
/S

M
P

/S
LTA

188
23

14
28

-
20

17
152

33
32

41
98

-
35

681
Total

311
27

18
35

-
20

22
169

39
39

42
122

-
50

894
4.

Per 31 D
esem

ber 2009
M

aster dan D
oktor

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
S

arjana
35

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
35

D
iplom

a
43

-
2

5
-

-
5

13
7

7
-

19
-

7
108

S
D

/S
M

P
/S

LTA
264

-
12

30
-

-
18

70
33

33
38

88
-

12
598

Total
346

-
14

35
-

-
23

83
40

40
38

107
-

19
745
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T
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1.

Pe
r 3

0 
A

pr
il 

20
12

> 
50

 ta
hu

n
29

1
1

2
-

1
1

4
3

5
4

5
-

-
56

41
 - 

50
 ta

hu
n

13
0

4
2

8
27

9
8

36
9

12
19

30
-

8
30

2
31

 - 
40

 ta
hu

n
14

1
19

8
20

15
14

6
11

0
13

18
12

60
-

20
45

6
21

 - 
30

 ta
hu

n
17

6
21

7
15

29
14

8
51

10
13

9
38

-
34
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< 
21

 ta
hu

n
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1
-

-
3

1
-

2
2

3
3

4
-

2
44

To
ta

l
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3
37
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7
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3
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be
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1
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-
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5
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 - 
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n
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4
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8
23
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36
9

12
18

29
-

8
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8
17

5
11

6
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-

19
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7
13

5
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-
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0
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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Selain gaji pokok, Perseroan juga menyediakan tunjangan medis, kesehatan, kecelakaan, transportasi 
dan komunikasi serta bonus bagi karyawan. Perseroan juga berpartisipasi dan berkontribusi pada 
program dana pensiun bagi para karyawan tetap Perseroan sesuai dengan peraturan Pemerintah. 
Perseroan juga menyediakan program beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari para karyawan 
Perseroan.

Selain pelatihan yang diberikan kepada para pengemudi, Perseroan juga menyediakan pelatihan untuk 
para karyawan dan manajemen Perseroan. Perseroan menyediakan pelatihan dalam bidang akuntansi, 
manajemen, supply chain management, manajemen kualitas pelayanan ISO dan manajemen risiko 
bagi para karyawan dan manajemen Perseroan. 

Pelatihan-pelatihan yang diberikan Perseroan pada pengemudi antara lain pelatihan pelayanan prima, 
pelatihan cara mengemudi yang aman, pelatihan pengetahuan berbahasa Inggris dan pelatihan 
mentalitas. 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian kerja bersama dengan serikat 
pekerja, mengingat tidak terdapat karyawan Perseroan yang tergabung dalam serikat pekerja di 
Perseroan.

Peraturan Perusahaan Antara Perseroan dengan Karyawan

Perseroan memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 5693/2012 Tanggal 16 Juli 2012. Peraturan 
perusahaan Entitas Anak yang telah disahkan adalah sebagai berikut :

No. Entitas Anak Nomor Pengesahan Tanggal Pengesahan
1. EKL KEP.560-67/PP/VII/2012 13 Juli 2012
2. EKP 560/4913/436.6.12/PP-205/2012 28 Agustus 2012
3. EMP 5699/2012 16 Juli 2012
4. ESBC 560/Kept.236 HIJS/VI/2012 28 Juni 2012
5. ELN 503/197/DSTKM/2012 5 Juli 2012
6. FMT 565/KEP.352 - IBD.PENTA/2012 9 Juli 2012
7. ISL 560/4914/436.6.12/PP-206/2012 28 Agustus 2012
8. MEP 560/Kept.237 HIJS/VI/2012 28 Juni 2012
9. SEP KEP.560/1156/2012 1 April 2012

10. SIP 5768/2012 16 Juli 2012
11. TSS 5690/2012 16 Juli 2012
12. WMK 568.1/3590 - HI/2012 26 Juli 2012

Peraturan Perseroan dan Entitas Anak tersebut mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun, 
berdasarkan ketentuan masing-masing Pemerintah Daerah.

Fasilitas dan Tunjangan Karyawan 

Fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh karyawan yang dituangkan dalam peraturan Perseroan dan/
atau Entitas Anak, antara lain:

1. Upah pokok yang dibayarkan kepada karyawan setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan Upah 
Minimum Provinsi (UMP), dimana pajak penghasilan karyawan ditanggung dan dibayarkan oleh 
Perseroan;

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meliputi Jaminan Kematian (JK), Jaminan 
Kecelakaan	kerja	(JKK)	dan	Jaminan	Hari	Tua	(JHT);

3.	 Tunjangan	dan	asuransi	kesehatan	yang	diberikan	untuk	karyawan	beserta	keluarganya;	
4. Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR), yang diberikan kepada setiap karyawan sesuai dengan 

ketentuan	yang	berlaku;
5. Bonus, diberikan satu kali dalam satu tahun berdasarkan prestasi kerja karyawan disesuaikan 

dengan kondisi keuangan Perseroan.
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Personil Inti

Perseroan memiliki personil inti yaitu karyawan dengan keahlian khusus di bidang teknologi informasi 
yang mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari. Per tanggal 30 April 2012, karyawan 
Perseroan di bidang teknologi informasi sebanyak 17 orang.

Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.
 
L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK 

DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham 
berbentuk badan hukum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Nama
Jabatan

RC Perseroan EKL EKP ELN ESBC FMT ISL MEP SEP SIP TSS WMK MKS EMP

Stephen K. Sulistyo D KU - - - - - - - - - - - - -
Tan Tjoe Liang D K - - - - - - - - - - - - -
Darjoto Setyawan D K - - - - - - - - - - - - -
S. Y. Wenas - KI - - - - - - - - - - - - -
Paul Capelle - KI - - - - - - - - - - - - -
Daniel Podiman - DU DU K K DU K DU D K K K K K DU
Herwan Gozali - D K DU DU K DU K K DU DU DU DU DU K
David Santoso - D D D D D D D DU D D D D D D
Shafruhan Sinungan - DTA - - - - - - - - - - - - -

Keterangan:
KU : Komisaris Utama    DU    : Direktur Utama
KI		:	Komisaris	Independen	 	 	 	 DTA		:	Direktur	Tidak	Terafiliasi
K   : Komisaris     D      : Direktur

Per tanggal 30 April 2012, Direktur dan Dewan Komisaris tersebut di atas tidak memiliki saham baik di 
Perseroan maupun Entitas Anak. 

M. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Perseroan saat ini terikat dalam transaksi dengan Pihak Berelasi Perseroan. Transaksi tersebut,  antara 
lain meliputi (i) transaksi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Rajawali Corpora dan pihak yang 
terafiliasi	dengan	PT	Rajawali	Corpora;	(ii)	transaksi	antara	Perseroan	dengan	Entitas	Anak,	perusahaan	
patungan,	dan	perusahaan	lain	yang	terkait;	dan	(iii)	Transaksi	yang	sedang	berjalan	atau	transaksi	yang	
akan terjadi setelah tanggal dari Prospektus ini diterbitkan. Perseroan meyakini setiap ketentuan dan 
persyaratan dalam perjanjian dengan pihak berelasi tersebut telah atau akan terjadi dengan ketentuan 
yang wajar (arm’s-length) atau dengan ketentuan serupa jika seandainya transaksi tersebut dilakukan 
dalam transaksi sejenis dengan pihak lain.

Setiap transaksi Perseroan di masa yang akan datang dengan pihak yang memiliki potensi timbulnya 
benturan kepentingan akan dikaji oleh Direksi Perseroan yang bertanggung jawab untuk memeriksa potensi 
benturan kepentingan dari transaksi tersebut guna meninjau kewajaran dari setiap transaksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pihak Berelasi

Pihak Berelasi yang telah melakukan transaksi dengan Perseroan adalah:
•	 PT	 Rajawali	 Corpora,	 pemegang	 saham	 mayoritas,	 memiliki	 99,99	 %	 dari	 saham	 Perseroan	

sebelum	adanya	Penawaran	Umum;	
•	 EMP,	ESBC,	EKP,	EKL,	ELN,	ISL,	MEP,	SEP,	SIP,	TSS,	WMK	dan	MKS,	merupakan	Entitas	Anak	

Perseroan;	dan
•	 EKJJ,	ERU,	dan	NT,	merupakan	Perusahan	Asosiasi	Perseroan	sejak	Agustus	2010.

Perjanjian dengan Pihak Berelasi

a. Pada tanggal 13 Mei 2011 Perseroan, EMP, ESBC, EKP, EKL, ELN, ISL, MEP, SEP, SIP, TSS, 
WMK dan MKS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dimana mereka telah sepakat untuk 
saling memberikan pinjaman untuk kegiatan operasional mereka, tanpa bunga. Bunga sebesar 
1,5% per tahun akan dikenakan apabila ketika ditagih peminjam tidak membayar dalam waktu 15 
hari. Perjanjian ini tidak memiliki ketentuan mengenai jangka waktu, perpanjangan, pembatasan 
serta pembebanan terhadap para pihak. Per tanggal 30 April 2012, saldo transaksi berdasarkan 
perjanjian ini adalah nihil.

b. Pada tanggal 3 Mei 2010 Perseroan, EMP, EKP, EKL, ELN, ISL, MEP, SEP, SIP, TSS dan WMK telah 
menandatangani Perjanjian Kerjasama dimana mereka telah sepakat untuk saling memberikan 
pinjaman untuk kegiatan operasional mereka, tanpa bunga. Bunga sebesar 1,5% per tahun akan 
dikenakan apabila ketika ditagih peminjam tidak membayar dalam waktu 15 hari. Perjanjian ini 
tidak memiliki ketentuan mengenai jangka waktu, perpanjangan, pembatasan serta pembebanan 
terhadap para pihak. Per tanggal 30 April 2012, saldo transaksi berdasarkan perjanjian ini adalah 
nihil.

c. Pada tanggal 10 Juni 2010 Perseroan, EMP, EKP, EKL, ELN, ISL, MEP, SEP, SIP, TSS, WMK 
dan MKS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dimana mereka telah sepakat untuk 
saling memberikan pinjaman untuk kegiatan operasional mereka, tanpa bunga. Bunga sebesar 
1,5% per tahun akan dikenakan apabila ketika ditagih peminjam tidak membayar dalam waktu 15 
hari. Perjanjian ini tidak memiliki ketentuan mengenai jangka waktu, perpanjangan, pembatasan 
serta pembebanan terhadap para pihak. Per tanggal 30 April 2012, saldo transaksi berdasarkan 
perjanjian ini adalah nihil.

d. Pada tanggal 1 Mei 2009, Perseroan dan PT Rajawali Corpora mengikatkan diri dalam suatu 
Perjanjian Kredit dimana PT Rajawali Corpora menyediakan fasilitas pinjaman kepada Perseroan 
dengan	jumlah	total	Rp40.000,0	juta	yang	digunakan	untuk	membiayai	aktifitas	usaha.	Bunga	2%	
per tahun atas setiap jumlah fasilitas dibebankan kepada Perseroan apabila dalam jangka waktu 
10 hari sejak PT Rajawali Corpora meminta Perseroan untuk membayar fasilitas kredit tersebut, 
Perseroan tidak melunasi fasilitas kreditnya. Apabila Perseroan dapat melunasi fasilitas kredit tepat 
pada waktuya, ketentuan tersebut tidak berlaku.

Adapun fasilitas ini telah dikonversi menjadi saham berdasarkan konversi hutang Perseroan kepada 
PT Rajawali Corpora berdasarkan Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham, tanggal 4 Oktober 2011 
yang dibuat berdasarkan akta No.14 tanggal 4 Oktober 2011 di hadapan Emmy Halim, SH, MKn, Notaris 
di Jakarta sebesar Rp5.000,0 juta menjadi 50,0 juta saham dengan sisa hutang Rp30.240,5 juta pada 
30 April 2012.

Perjanjian Pokok Sehubungan Dengan EKJJ, ERU, dan NT

Umum

Pada tanggal 15 Juli 2010 MKS menandatangani Perjanjian Pokok dengan, (i) Herwan Gozali, (ii) Daniel 
Podiman dan (iii) PT Mahkota Imperia (“Pemegang Saham Baru”) dimana, melalui Entitas Anak dan 
Pihak Berelasi, MKS melakukan divestasi 80,0% kepemilikan dalam EKJJ, ERU, dan NT (“Perusahaan 
Asosiasi”) kepada Pemegang Saham Baru, pada tanggal 12 Agustus 2010.
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Manajemen dari Perusahaan Asosiasi

Berdasarkan perjanjian ini, MKS berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris dari setiap Perusahaan Asosiasi dan, bersama dengan Pemegang Saham Baru, menentukan 
strategi bisnis dan peraturan dari setiap Perusahaan Asosiasi. MKS mendapatkan komisi manajemen 
sebesar 5,0% dari laba bersih setiap Perusahaan Asosiasi sebagai kompensasi atas penyediaan jasa 
manajemen. 

Hak untuk Membeli

Berdasarkan perjanjian tersebut, MKS memiliki hak untuk membeli kembali semua atau sebagian 
dari saham divestasi dalam waktu tiga tahun dari tanggal akuisisi pada nilai buku atau nilai wajar. 
Selanjutnya, dalam jangka waktu tiga tahun dari tanggal akuisisi, Pemegang Saham Baru telah 
menyetujui untuk tidak menjual kepemilikan saham dalam Perusahaan Asosiasi kepada pihak ketiga 
yang menyebabkan kepemilikan dalam Perusahaan Asosiasi menjadi kurang dari 51,0%. Berdasarkan 
persetujuan Pemegang Saham Baru, jika MKS memberikan pinjaman kepada Perusahaan Asosiasi, 
MKS memiliki hak untuk mengkonversikan pinjaman tersebut menjadi saham Perusahaan Asosiasi. 

Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian 

Perjanjian ini akan terus berlaku hingga proses divestasi selesai dan semua hak dan kewajiban dari 
masing-masing pihak telah dipenuhi dan dilaksanakan. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal atas 
persetujuan semua pihak. Semua pihak dalam perjanjian juga memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian 
secara sepihak jika pihak lainnya wanprestasi.

Perjanjian Kerjasama Operasi dengan Pengemudi Perseroan dan Entitas Anak

Perjanjian kerjasama operasi ditandatangani dengan para Pengemudi secara perorangan untuk jangka 
waktu lima tahun atau enam tahun atau enam tahun dengan tambahan satu tahun.

Berdasarkan perjanjian kerjasama operasi, pengemudi diwajibkan untuk membayar setoran harian, 
menyediakan jaminan pengemudi dan dana cadangan dan memberikan ganti rugi kepada Perseroan dan 
Entitas Anak untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh pengemudi, termasuk namun tidak terbatas 
pada kerugian operasional. Sebaliknya, Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk menyediakan 
asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi para pengemudi, mengelola dan memastikan keabsahan izin 
operasional taksi, melengkapi kendaraan taksi dengan dispatch system dan menyediakan pool taksi.

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dan akan berakhir dengan sendirinya apabila 
kendaraan mengalami kecelakaan yang menyebabkan kendaraan tidak dapat beroperasi atau 
mengalami kerusakan lebih dari 75%.

Piutang Kepada Pihak Berelasi

Per tanggal 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 dan 30 April 2012 jumlah piutang dengan pihak berelasi 
secara berurutan adalah sebesar Rp503,7 juta, Rp50.109,1 juta, Rp44.026,6 juta dan Rp53.033,3 juta. 
Jumlah ini terkait dengan piutang kepada PT Rajawali Corpora dan piutang antar perusahaan yang 
diberikan kepada EKJJ, ERU, NT, dan LK dan lainnya, setelah 80,0% divestasi kepentingan MKS di 
perusahaan tersebut. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga dan dapat dibayar kembali 
sewaktu-waktu. Per tanggal 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 dan 30 April 2012 jumlah piutang 
kepada pihak berelasi masing-masing adalah sebesar 0,2%, 7,6%, 4,4%, dan 5,1% dari total aset yang 
ada. 
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Utang dengan Pihak Berelasi

Per tanggal 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 dan 30 April 2012 jumlah utang kepada pihak berelasi 
masing-masing adalah sebesar Rp10.279,3 juta, Rp2.575,7 juta, Rp10.360,5 juta dan Rp30.360,5 
juta. Jumlah ini terkait dengan kredit yang digunakan untuk pendanaan aktivitas bisnis Perseroan dari  
PT Rajawali Corpora. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga. Pinjaman ini harus dibayar 
kembali sewaktu-sewaktu berdasarkan permintaan PT Rajawali Corpora. Apabila dalam waktu 10 hari 
dari tanggal permintaan pembayaran, pinjaman tersebut tidak dibayarkan maka akan dikenakan bunga 
sebesar 2% per tahun. Per tanggal 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 dan 30 April 2012, jumlah utang 
dengan pihak berelasi masing-masing adalah sebesar 4,0%, 0,5%, 1,3% dan 3,8% dari total liabilitas.

Pendapatan dari Pihak Berelasi

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 pendapatan yang berasal dari pihak berelasi adalah 
sebesar Rp3.300,0 juta. Pendapatan yang berasal dari pihak berelasi terdiri dari pendapatan yang 
berasal dari pelayanan penyewaan mobil yang diberikan untuk PT Singaland Asetama dan PT Surya 
Bumi Tunggal Perkasa. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 total pendapatan yang berasal 
dari pihak berelasi adalah sebesar 1,8% dari total pendapatan. 

Jasa Profesional 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010 jasa profesional yang dibayarkan kepada pihak 
berelasi adalah masing-masing sebesar Rp631,4 juta dan Rp1.800,0 juta. Jasa profesional terdiri dari 
biaya yang dibayarkan kepada PT Rajawali Corpora untuk jasa konsultasi. Untuk tahun yang berakhir 
31 Desember 2009 dan 2010, jasa profesional dari pihak berelasi adalah sebesar 1,3% dan 2,7% dari 
jumlah beban usaha.

Corporate Guarantee untuk fasilitas kredit Bank BCA

Pada tanggal 30 April 2010, Perseroan, beberapa Entitas Anak beserta Perusahaan Asosiasi 
menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Bank BCA dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) 
tahun terhitung sejak penarikan pertama fasilitas. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut, 
Perseroan mendapatkan fasilitas jangka panjang dan fasilitas cerukan. Sebagai bagian dari jaminan 
atas utang, PT Rajawali Corpora telah memberikan corporate guarantee dengan nilai tidak terbatas 
atas fasilitas kredit tersebut. Namun, apabila Perseroan telah melakukan Penawaran Umum dan saham 
Perseroan telah tercatat di Bursa Efek, berdasarkan Surat Persetujuan No.40227/GBK/2012, tanggal  
6 Agustus 2012, corporate guarantee yang diberikan oleh PT Rajawali Corpora telah disetujui oleh Bank 
BCA untuk dicabut, sehingga fasilitas kredit tersebut tidak lagi dijamin oleh corporate guarantee dari  
PT Rajawali Corpora.

N. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan melakukan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga antara lain untuk mendukung 
kegiatan operasional Perseroan dan menambah modal kerja. Berikut ini merupakan beberapa perjanjian 
material dengan pihak ketiga yang mempengaruhi Perseroan. 
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Perjanjian Pembiayaan

1. Perseroan   

Perjanjian Fasilitas Bank BCA 

Perjanjian Kredit No. 148, tanggal 30 April 2010, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, SH, 
MKn, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 68 tanggal 12 Juli 2012 
dibuat Sri Buena Brahmana, SH, MKn, Notaris di Jakarta antara (i) Perseroan, EMP, ESBC, ELN, 
WMK, MEP, EKJJ, SIP, FMT, EKL, TSS, ERU dan NT (“Debitor”) dan  Bank BCA

Per tanggal 30 April 2010 Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Bank BCA 
dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak penarikan pertama fasilitas. Berdasarkan 
perjanjian ini, Perseroan memperoleh dua belas fasilitas kredit jangka panjang dan fasilitas cerukan. 
Per tanggal 30 April 2012, Perseroan memiliki jumlah terutang sebesar Rp562.022,7 juta. Tingkat suku 
bunga pinjaman bervariasi yaitu tingkat suku bunga tetap untuk tiga tahun pertama yang diikuti dengan 
suku bunga mengambang. Per tanggal 30 April 2012, tingkat suku bunga untuk pinjaman berkisar dari 
9,5% hingga 11,50% per tahunnya.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank BCA ini, Perseroan, EMP, ESBC, ELN, WMK, MEP, EKJJ, SIP, 
FMT, EKL, TSS, ERU dan NT sepakat untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a) Mempertahankan rasio EBITDA terhadap beban bunga ditambah kewajiban pembayaran angsuran 
minimal	1	kali;	

b)	 Mempertahankan	EBITDA	terhadap	beban	bunga	minimal	3	kali;	dan	
c) Mempertahankan total liabilitas terhadap total modal (pinjaman pemegang saham diperhitungkan 

dalam total modal dan tidak diperhitungkan sebagai liabilitas) maksimal 5,5 kali. 

Selain itu, tanpa persetujuan Bank BCA terlebih dahulu Perseroan, EMP, ESBC, ELN, WMK, MEP, 
EKJJ, SIP, FMT, EKL, TSS, ERU dan NT sepakat untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a)	 Menambah	utang,	kecuali	sesuai	dengan	persyaratan	rasio	keuangan	diatas;	
b) Menyediakan aset tetap sebagai jaminan untuk pelunasan utang dan bertindak sebagai penjamin 

untuk	kepentingan	pihak	ketiga;
c) Menyediakan pinjaman termasuk kepada Pihak Berelasi, kecuali dilakukan dalam lingkup kegiatan 

usaha Perseroan
d) Menjual harta tidak bergerak atau harta utama dalam menjalankan usahanya Perseroan, kecuali 

dalam	rangka	menjalankan	kegiatan	usaha	sehari-hari;	
e)	 Melakukan	penggabungan,	pengambilalihan,	konsolidasi,	atau	pembubaran;
f) Merubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menkumham dan mengubah bentuk 

hukum	dan/atau	status	Perseroan	menjadi	perseroan	terbuka;
g)	 Melepaskan	kepemilikan	Perseroan	atas	Entitas	Anak;	atau
h) Mendistribusikan dividen lebih dari 25% dari laba bersih Perseroan tahun sebelumnya. Ketentuan 

ini tidak berlaku lagi apabila Perseroan melakukan Penawaran Umum. 

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank BCA, PT Rajawali Corpora sepakat untuk: 

a) Mempertahankan minimum 75,00%, atau jika Perseroan melakukan penawaran umum perdana 
maka PT Rajawali Corpora wajib mempertahankan minimum 50,00% dari kepemilikannya di dalam 
Perseroan	(langsung	maupun	tidak	langsung);

b) Mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,0 dan memiliki nilai bersih minimum 
sebesar	Rp1.200	miliar;	dan

c) Memberikan tambahan modal atau pinjaman pemegang saham kepada Perseroan jika rasio utang 
terhadap ekuitas Perseroan melebihi 5,5.
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Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank BCA, Perseroan menyediakan beberapa jaminan kepada Bank 
BCA, meliputi (i) dua bidang tanah dan bangunan di atasnya di Jakarta Barat yang dimiliki Perseroan 
dengan	hak	tanggungan,	atas	tanah	dan	bangunan	tersebut;	(ii)	satu	bidang	tanah	dan	bangunan	di	
atasnya di Tangerang yang dimiliki oleh ESBC dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan 
tersebut;	(iii)	jaminan	fidusia	atas	semua	kendaraan	yang	dibeli	berdasarkan	Perjanjian	Fasilitas	Bank	
BCA, dan (iv) jaminan perusahaan tidak terbatas dari PT Rajawali Corpora yang telah disetujui oleh 
Bank BCA untuk dicabut berdasarkan surat No. 40227/GBK/2012 tanggal 6 Agustus 2012.

Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Harda Internasional (”Bank Harda”)

Perjanjian Kredit No. 017/PK/JL/PAM/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang dibuat dibawah 
tangan, antara Perseroan (“Debitor”) dan  Bank Harda

Pada tanggal 26 Oktober 2009, Perseroan menandatangani suatu perjanjian fasilitas kredit dengan  
PT Bank Harda Internasional (“Bank Harda”) untuk fasilitas kredit yang jatuh tempo pada tanggal  
20 April 2015 dengan jumlah batas pinjaman maksimum sebesar Rp15 miliar dengan tingkat bunga 
15% per tahun dan 1% biaya provisi. Per tanggal 30 April 2012, Perseroan memiliki jumlah terutang 
sebesar Rp7.500,0 juta.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit ini, Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan Bank Harda 
sebelum	 (i)	merubah	 anggaran	 dasar;	 (ii)	merubah	 komposisi	 pemegang	 saham;	 dan	 (iii)	merubah	
jumlah modal dasar. Perseroan wajib memberitahukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris 
kepada Bank Harda. Perseroan juga sepakat untuk menyediakan beberapa jaminan tertentu bagi Bank 
Harda,	termasuk	didalamnya	jaminan	fidusia	atas	seluruh	kendaraan	yang	dibeli	berdasarkan	perjanjian	
fasilitas ini dan corporate guarantee dari MEP. 

Perjanjian Kredit Investasi Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia 
No. 006/PK/JL/KIKB/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 antara (i) Perseroan (“Debitor”) dan PT Bank 
Harda Internasional (“Kreditor”)

Pada tanggal 7 Juni 2010, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan dengan Bank 
Harda untuk kredit jangka pendek yang jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2013 dengan batas pinjaman 
maksimum sebesar Rp176,6 juta dengan tingkat suku bunga 6,5% per tahun. Per tanggal 30 April 2012, 
Perseroan memiliki jumlah terutang sebesar Rp71,0 juta.

Perjanjian Kredit No. 002/PK/JL/PDA/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang di Aktakan dengan 
Akta Pengakuan Hutang No.121, tanggal 31 Januari 2011, antara (i) Perseroan (“Debitor”) dan   
PT Bank Harda Internasional (“Bank Harda”) dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris 
di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2011 Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit tambahan dengan 
Bank Harda untuk fasilitas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2016 dengan batas 
pinjaman maksimum sebesar Rp2 miliar dengan tingkat bunga 11,5% per tahun dan biaya provisi 
0,75%. Sehubungan dengan fasilitas kredit ini, Perseroan sepakat untuk menyediakan jaminan bagi 
Bank Harda berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan di Jakarta Pusat yang dimiliki Perseroan. 
Perjanjian fasilitas ini juga membatasi Perseroan pada beberapa hal sebagai berikut, (i) memperoleh 
pinjaman	tambahan	dari	pihak	ketiga;	(ii)	penggabungan,	pengambilalihan	atau	penjualan	kepemilikan	
Perseroan	atau	aset	Perseroan;	(iii)	merubah	anggaran	dasar;	dan	(iv)	mengubah	manajemen	dan/atau	
mengubah	pemberian	jaminan	Perseroan;	dan	(v)	membayar	dividen	dan	membayar	kembali	pinjaman	
kepada pemegang saham yang ada saat ini maupun yang akan datang. Per tanggal 30 April 2012, 
Perseroan memiliki jumlah terutang sebesar Rp1.602,3 juta.

Berdasarkan Surat No. 013/BHI/JL/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, ketentuan mengenai pembatasan 
pembagian dividen tidak berlaku lagi setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum.  
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Perjanjian Kredit Investasi Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia 
No. 004/PK/JL/KIKB/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 antara Perseroan dan Bank Harda

Pada tanggal 31 Januari 2011, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas tambahan pembiayaan 
dengan Bank Harda untuk fasilitas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dengan batas 
pinjaman maksimum sebesar Rp403 juta dengan tingkat suku bunga 11,5% per tahun dan biaya provisi 
0,75%. Per tanggal 30 April 2012, Perseroan memiliki jumlah terutang sebesar Rp251,8 juta.

Perjanjian Kredit No. 008/PK/TA/PDA/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dibawah 
tangan, antara Perseroan  dan  Bank Harda

Pada tanggal 14 Februari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian kredit pembiayaan dengan Bank 
Harda untuk fasilitas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2014 dengan batas pinjaman 
maksimum Rp9,7 miliar dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan biaya provisi 1,0%. Per tanggal 
30 April 2012, Perseroan memiliki jumlah terutang sebesar Rp9.345,9 juta.

2. MEP

Perjanjian Kerjasama No. 003/LGL.FLT/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 dengan Perjanjian 
Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 211510200065 tanggal 
28 Januari 2010 antara MEP dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

MEP selaku Debitur memiliki perjanjian pembiayaan bersama dengan Kreditur dengan jumlah fasilitas 
kredit Rp10.098,0 juta dengan bunga 16% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah bahwa 
MEP memerlukan pembiayaan dari Pihak Kedua untuk membeli/pengadaan kendaraan bermotor 
sebanyak 60 unit Toyota Limo. Fasilitas Pembiayaan berlaku mulai 28 Januari 2010 dan berakhir 
sampai seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur telah diselesaikan seluruhnya. Per tanggal 30 April 
2012, MEP memiliki jumlah terutang sebesar Rp6.279,1 juta.

3. EMP

Perjanjian Kredit Investasi Kendaraan Bermotor dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia  
No. 021/PK/TA/KIB/XII/2010  tanggal 23 Desember 2010 dibuat dibawah tangan antara EMP 
sebagai debitur dan PT Bank Harda Internasional sebagai kreditur 

Kreditur menyediakan fasilitas Kredit Investasi Kendaraan Bermotor kepada Debitur dalam bentuk 
penyediaan dana dengan jumlah maksimum Rp360.000.000 sebagai pinjaman pokok yang ditarik 
sekaligus yang jatuh tempo 23 Desember 2013. Tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah untuk 
pembelian 1 unit mobil Toyota Alphard 3.0L 2WD. Per tanggal 30 April 2012, EMP memiliki jumlah 
terutang sebesar Rp216,0 juta.

Perjanjian Kredit Investasi Kendaraan Bermotor dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia  
No. 022/PK/TA/KIB/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 dibuat dibawah tangan antara EMP 
sebagai debitur dan Bank Harda sebagai kreditur

Kreditur menyediakan fasilitas Kredit Investasi Kendaraan Bermotor kepada Debitur dalam bentuk 
penyediaan dana dengan jumlah maksimum Rp1.838.000.000 sebagai pinjaman pokok yang ditarik 
sekaligus yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2013. Tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah 
untuk pembelian 2 unit mobil BMW X.5.3.05i 3000cc. Per tanggal 30 April 2012, EMP memiliki jumlah 
terutang sebesar Rp1.099,3 juta.
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Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Lainnya

No. Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian Periode Berlaku Deskripsi Ringkas

1. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 
No. 401101001333 tanggal 8 Juni 2010 dibuat 
dibawah tangan antara EMP sebagai debitur dan 
PT Saseka Gelora Finance sebagai kreditur 

masa jatuh tempo pada 
15 Mei 2013 yakni 
tempo 36 bulan setelah 
penarikan

Kreditur menyediakan fasilitas 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
dana guna pembelian 1 unit kendaraan 
operasional yang dibutuhkan Debitur dari 
Pihak Penjual/Dealer. Per tanggal  
30 April 2012, EMP memiliki jumlah 
terutang sebesar Rp220,5 juta.

2. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 
No. 401101001334 tanggal 8 Juni 2010 dibuat 
dibawah tangan antara EMP sebagai debitur dan 
PT Saseka Gelora Finance sebagai kreditur

masa jatuh tempo pada 
16 Mei 2013 yakni 
tempo 36 bulan setelah 
penarikan

Kreditur menyediakan fasilitas 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
dana guna pembelian 1 unit kendaraan 
operasional yang dibutuhkan Debitur dari 
Pihak Penjual/Dealer. Per tanggal  
30 April 2012, EMP memiliki jumlah 
terutang sebesar Rp220,5 juta

3. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 
No. 401101001335 tanggal 8 Juni 2010 dibuat 
dibawah tangan antara EMP sebagai debitur dan 
PT Saseka Gelora Finance sebagai kreditur 

masa jatuh tempo pada 
16 Mei 2013 yakni 
tempo 36 bulan setelah 
penarikan

Kreditur menyediakan fasilitas 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
dana guna pembelian 1 unit kendaraan 
operasional yang dibutuhkan Debitur dari 
Pihak Penjual/Dealer. Per tanggal  
30 April 2012, EMP memiliki jumlah 
terutang sebesar Rp220,5 juta

4. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 
No. 401101001336 tanggal 8 Juni 2010 dibuat 
dibawah tangan antara EMP sebagai debitur dan 
PT Saseka Gelora Finance sebagai kreditur

masa jatuh tempo pada 
16 Oktober 2013 yakni 
tempo 36 bulan setelah 
penarikan

Kreditur menyediakan fasilitas 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
dana guna pembelian 1 unit kendaraan 
operasional yang dibutuhkan Debitur dari 
Pihak Penjual/Dealer. Per tanggal  
30 April 2012, EMP memiliki jumlah 
terutang sebesar Rp231,8 juta

5. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 
No. 01.100.103.00.161596.7 tanggal  
14 April 2010 dibuat dibawah tangan antara EMP 
sebagai debitur dan PT Astra Sedaya Finance 
sebagai kreditur

masa jatuh tempo 
pada 1 April 2013 yakni 
tempo 35 bulan setelah 
penarikan

Kreditur menyediakan fasilitas 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
dana guna pembelian 1 unit kendaraan 
operasional yang dibutuhkan Debitur dari 
Pihak Penjual/Dealer. Per tanggal  
30 April 2012, EMP memiliki jumlah 
terutang sebesar Rp136,5 juta
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N
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5.
P

erjanjian K
erjasam

a  
N

o.1210/-1.819.611.4 tanggal  
14 D

esem
ber 2011 tentang P

ekerjaan 
S

eleksi O
perator A

ngkutan Taksi R
eguler 

K
elom

pok A P
aket 2 antara K

epala 
D

inas P
erhubungan P

rovinsi D
K

I Jakarta 
(“P

ihak P
ertam

a”) dan P
erseroan

7 tahun 
P

ihak P
ertam

a m
em

berikan izin operasi angkutan taksi reguler sebanyak  
500 kendaraan kepada P

erseroan dengan m
enggunakan sarana dan prasarana 

yang ada dibaw
ah koordinasi dan pengaw

asan pihak pertam
a agar nantinya 

terbentuk suatu penyelenggaraan angkutan taksi reguler yang am
an, selam

at, 
tertib, lancar dan terpadu dengan m

oda angkutan lain.

P
erseroan berkew

ajiban untuk:

- m
enyediakan taksi sebanyak 500 kendaraan selam

bat-lam
batnya 180 hari 

sejak ditandatanganinya perjanjian 
- m

engoperasikan taksi regular terhitung tanggal diperolehnya K
IO

 dan K
IU

- m
engoperasikan kendaraan yang m

em
enuhi persyaratan teknis dan layak

- m
em

elihara dan m
ejaga kualitas pelayanan

- m
em

beritahukan dalam
 w

aktu m
inim

al 3 bulan jika m
enghentikan operasi

- w
ajib m

engasuransikan kendaraan

-

6.
A

kta P
erjanjian S

ew
a M

enyew
a  

N
o. 49 tanggal 10 N

ovem
ber 1995  

dibuat dihadapan A
gus M

adjid S
H

, 
N

otaris di Jakarta yang terakhir kali 
diam

andem
en dengan A

kta P
erpanjangan 

S
ew

a N
o. 7 tanggal 11 Juni 2012 dibuat 

dihadapan Zaenab S
H

, N
otaris di D

epok 
antara A

hli W
aris A

lm
. D

oktorandus H
aji 

S
uroyo (“P

ihak P
ertam

a”) dan P
erseroan

1 D
esem

ber 2012 –  
1 D

esem
ber 2020

K
edua belah pihak sepakat untuk m

enjalin kerjasam
a penyew

aan sebidang 
tanah di C

iganjur seluas 4.545 m
2, 380 m

2, 1.450 m
2, 472 m

2, di Jakarta S
elatan 

yang diperuntukan untuk pool.

R
p1.100.000.000,- (satu 

m
iliar seratus juta R

upiah) 
terdiri dari:

R
p800.000.000,- (delapan 

ratus juta R
upiah) untuk 

harga sew
a selam

a jangka  
8 tahun, dan

R
p300.000.000 (tiga ratus 

juta R
upiah) untuk biaya 

peralatan lahan
7.

A
kta P

erjanjian S
ew

a M
enyew

a Tanah 
N

o. 01 tanggal 9 M
ei 2012 dibuat 

dihadapan Vini S
uhastini S

H
, N

otaris di 
B

ekasi  antara A
hli W

aris A
lm

 M
araden 

P
anggabean (“P

ihak P
ertam

a”) dan 
P

erseroan

14 M
ei 2012 – 13 M

ei 
2020

K
edua belah pihak sepakat untuk m

enjalin kerjasam
a penyew

aan sebidang 
tanah di C

ilangkap seluas 4.316m
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Perjanjian Pembelian dengan PT Astra Internasional Tbk

Pada tanggal 29 Desember 2011, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Astra Internasional 
Tbk (“Astra”) yang diwakili oleh Auto 2000 sebagai distributor eksklusif Toyota untuk pembuatan, 
penjualan dan penawaran produk Toyota Limo kepada Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka 
waktu 18 bulan dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dengan persetujuan tertulis dari semua 
pihak. Dalam perjanjian ini, Astra berkewajiban untuk melakukan service pengecekan secara berkala 
terhadap kendaraan dan memberikan jaminan terhadap suku cadang jika terdapat kerusakan yang 
tidak disengaja, mana yang lebih dahulu, (i) kendaraan mencapai 100.000 kilometer atau (ii) tiga tahun 
sejak ditandatanganinya bukti acara serah terima kendaraan oleh antara Perseroan dan Astra. Jika 
Perseroan wanprestasi, maka Astra berhak atas denda sebesar 0,1% per hari dari jumlah tagihan sejak 
tanggal jatuh tempo. Perjanjian ini berlaku untuk pembelian minimum 1.700 kendaraan dengan tanda 
jadi sebesar Rp1,0 juta per kendaraan.

O. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP 

Pada 30 April 2012, Perseroan memiliki wilayah seluas 40.900 m2 yang digunakan oleh Perseroan 
untuk kantor dan pool-pool taksi Perseroan dan bangunan seluas 4.748 m2. Tabel berikut berisi rincian 
dari properti utama yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak pada 30 April 2012.

No. Perusahaan Peruntukkan Lokasi Tanah / Bangunan HGB 
No.

Luas Total 
(m2)

Luas 
Bangunan 

(m2)
Masa Berlaku 

HGB

1. Perseroan Kantor Pusat Jakarta Tanah dan Bangunan 603 186
532

11 Nopember 2022
2. Perseroan Kantor Pusat Jakarta Tanah dan Bangunan 646 119 7 Juni 2023
3. Perseroan Kantor Cabang Jakarta Tanah dan Bangunan 1.904 87 350 11 Nopember 2016
4. Perseroan Kantor Cabang Medan Tanah dan Bangunan 853 98 297 15 Juni 2027
5. ESBC – Mega Pool Pool Taksi Tangerang Tanah dan Bangunan 43 19.825 929 7 September 2040
6. ESBC – Mega Pool Pool Taksi Tangerang Tanah dan Bangunan 44 20.585 2.640 7 September 2040

Selain tanah, Perseroan juga memiliki kendaraan sebagai aset tetap per 30 April 2012 dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Perseroan sebanyak 1.000 unit taksi reguler, 22 unit motor operasional dan 3 unit mobil operasional 
di wilayah Jakarta.

b. Entitas Anak sebanyak 5.396 unit taksi di Jadetabek, Semarang, Surabaya dan Medan. Tabel 
berikut ini menyajikan rincian kendaraan taksi reguler Entitas Anak:

No. Entitas Anak Jumlah taksi reguler (unit)
1. EKL 1.250 
2. EKP 58 
3. ELN 89 
4. ESBC 694 
5. FMT 615 
6. ISL 112 
7. MEP 1.421 
8. SEP 122 
9. SIP 200 
10. TSS 160 
11. WMK 675 

Total 5.396 

c. EMP memiliki sebanyak 68 unit limosin di Bali dan Jadetabek.
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P. ASURANSI 

Kegiatan operasional Perseroan menjadi objek dari risiko-risiko operasional meliputi kebakaran, banjir, 
kerusakan kendaraan dan peralatan. Risiko-risiko ini dapat berakibat pada kerugian atau kerusakan 
fasilitas-fasilitas, cedera, kerusakan lingkungan dan persaingan bisnis. Untuk mengurangi beberapa 
risiko ini, Perseroan menutup asuransi properti seluruh risiko (all risk), gempa bumi serta perlindungan 
asuransi terhadap keadaan kahar untuk pool taksi Perseroan. Namun demikian, Perseroan tidak 
memiliki asuransi yang mencakup tanggung jawab pihak ketiga terhadap cedera (termasuk kematian) 
atau kerusakan kepada pihak ketiga akibat penggunaan kendaraan Perseroan, kecuali untuk VATB 
yang dimiliki oleh Perseroan. 

Perseroan diwajibkan untuk menutup asuransi kerugian total (total loss) untuk setiap unit taksi reguler 
dan taksi premium sebagaimana diwajibkan berdasarkan syarat-syarat pembiayaan kendaraan. Klaim 
kerugian total biasanya diajukan apabila kendaraan mengalami kerusakan lebih dari 75%. Perseroan 
juga menutup asuransi seluruh risiko dan asuransi tanggung jawab pihak ketiga untuk kendaraan VATB.

Per 30 Juni 2012, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang 
mungkin dihadapi dengan asuransi, yaitu:

No. Nama Perusahaan 
Asuransi Jenis Asuransi Obyek Asuransi Pihak yang 

Diasuransikan
Nilai 

Pertanggungan 
per 30 April 2012

1. Asuransi Astra Buana Asuransi kendaraan 
bermotor kerugian 
total (total loss only)

Seluruh unit kendaraan taksi 
reguler dan VATB yang dimiliki 
Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan 
Etitas Anak

Rp665.076.399.500

2. Asuransi Astra Buana Asuransi properti 
seluruh risiko 
(property all risk)

Bangunan dan suku cadang Perseroan dan 
Entitas Anak

Rp643.132.005.000

Per 30 April 2012, Perseroan memiliki 6.396 polis asuransi untuk kendaraan, dan keseluruhan polis 
asuransi tersebut masih berlaku.

Perseroan juga memberikan perlindungan asuransi medis bagi para pengemudi Perseroan jika mereka 
mengalami kecelakaan lalu lintas ketika mengoperasikan kendaraan Perseroan.

Manajemen Grup Express berkeyakinan bahwa perlindungan asuransinya telah sesuai dengan standar 
yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk 
menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan. Grup Express  tidak memiliki 
hubungan	 afiliasi	 dengan	 masing-masing	 perusahaan	 asuransi	 sebagaimana	 didefinisikan	 dalam	
Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS 
DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang 
sedang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi 
Entitas Anak yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh merugikan secara material terhadap 
keuntungan,	bisnis	atau	posisi	finansial	Perseroan	secara	terkonsolidasi	dan	rencana	Perseroan	untuk	
melakukan Penawaran Umum ini.
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IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN 
ENTITAS ANAK

A. UMUM

Beroperasi sejak tahun 1989, Perseroan adalah salah satu operator taksi terbesar di Indonesia, 
yang melayani khususnya wilayah Jadetabek dan kota-kota besar lain di seluruh Indonesia (sumber: 
Euromonitor, per Juli 2012). Perseroan mengoperasikan pelayanan taksi reguler di Jakarta, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Surabaya, Semarang dan Medan dan melalui Perusahaan Asosiasi, melayani 
jasa taksi premium di wilayah Jadetabek. Perseroan juga mengoperasikan value added transportation 
business (VATB), baik melalui Entitas Anak maupun Perusahaan Asosiasi, yang termasuk pelayanan 
limosin di Bali, Bandung dan Lombok, dan sejak Juli 2012, juga di wilayah Jakarta. Menurut Euromonitor 
(per Juli 2012), Perseroan adalah operator taksi terbesar kedua di Indonesia dengan 10,2% pangsa 
pasar, berdasarkan jumlah kendaraan yang memiliki izin operasional yang dioperasikan oleh Perseroan 
dan Entitas Anak. Per 31 Desember 2011, Perseroan mengoperasikan armada taksi sebanyak 6.002 
taksi reguler, dan melalui Perusahaan Asosiasi, 43 taksi premium, dengan lebih dari 6.000 pengemudi 
utama dan 9.000 pengemudi cadangan. Per 30 April 2012, Perseroan mengoperasikan 6.396 taksi 
reguler berlisensi, dan melalui Perusahaan Asosiasi, 43 taksi premium di wilayah Jadetabek. Per  
30 Juni 2012, Perseroan telah memperoleh tambahan 1.420 izin taksi reguler, berencana untuk 
menambah 2.000 lisensi melalui akuisisi EMK terkait dengan rencana ekspansi Perseroan di tahun 
2012 dan 2013, dan meningkatkan jumlah armada taksi reguler Perseroan yang beroperasi sampai 
8.035 unit menjelang akhir tahun 2012. 

Perseroan menyediakan jasa dalam tiga bidang usaha pokok berikut: 

1. Pelayanan	 taksi	 reguler	 —	 Perseroan	 mengoperasikan	 bisnis	 taksi	 reguler	 Perseroan	 dengan	
skema kemitraan dengan para pengemudi Perseroan yang inovatif, dimana para pengemudi 
memberikan Perseroan jaminan pengemudi dan setoran harian tetap dan setelah enam atau tujuh 
tahun para pengemudi yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan 
taksi dan mengkonversikan untuk penggunaan pribadi mereka. Pelayanan taksi reguler Perseroan 
yang sebagian besar beroperasi melalui Entitas Anak Perseroan di wilayah Jadetabek, Surabaya, 
Semarang dan Medan. Sampai pada bulan Juni 2012, Perseroan memiliki 1.420 izin taksi reguler 
yang belum terutilisasi serta memperoleh tambahan Pengemudi Utama dan Perseroan berencana 
untuk meningkatkan armada taksi reguler Perseroan yang beroperasi sampai 8.035 menjelang 
akhir tahun 2012. Bisnis taksi reguler Perseroan merupakan 96,9% dan 91,6% dari pendapatan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir masing-masing pada 31 Desember 2011 serta empat bulan 
yang berakhir pada 30 April 2012.

 Sumber: Perseroan (April 2012) 
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2. Pelayanan taksi premium – Pelayanan taksi premium Perseroan beroperasi di wilayah Jadetabek 
melalui Perusahaan Asosiasi Perseroan, EKJJ, dengan kepemilikan MKS sebesar 20,0%, 
berdasarkan syarat dalam Perjanjian Pokok. Bisnis ini beroperasi berdasarkan gaji dan komisi 
dengan para pengemudi.

Sumber: Perseroan (April 2012)

3. Value added transportation business —	VATB	merupakan	pelayanan	limosin	yang	tersedia	di	Bali	
dan Lombok, dan juga di Jakarta sejak Juli 2012. Bisnis ini juga merupakan pelayanan penyewaan 
kendaraan yang disediakan di wilayah Jadetabek. Perseroan mengoperasikan pelayanan limosin di 
Bali, Bandung dan Jakarta melalui Entitas Anak Perseroan, EMP. Perseroan juga mengoperasikan 
pelayanan limosin di Bali atas nama NT dan pelayanan limosin di Lombok atas nama ERU, dimana 
masing-masing merupakan Perusahaan Asosiasi dengan kepemilikan MKS sebesar 20,0%, 
berdasarkan syarat Perjanjian Pokok. Pelayanan penyewaan kendaraan Perseroan di Jadetabek 
disediakan melalui EMP. Perseroan juga merencanakan untuk memperluas usaha ke dalam 
bisnis pelayanan penyewaan bus menjelang akhir tahun 2012, dan diharapkan menyediakan 
pelayanan bus dengan 25 dan 47 tempat duduk di wilayah Jadetabek atas nama EKJJ. Bidang 
bisnis ini mewakili kurang dari 3,0% pendapatan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada  
31 Desember 2011 dan empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012.

 Sumber: Perseroan (April 2012)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, laba sebelum beban pajak 
Perseroan masing-masing sebesar Rp3.417,4 juta, Rp46.337,1 juta dan Rp81.786,5 juta dan laba 
bersih periode berjalan dan jumlah laba komprehensif Perseroan untuk tahun tersebut masing-masing 
sebesar Rp2.868,1 juta, Rp35.454,7 juta dan Rp60.196,4 juta. Untuk periode empat bulan yang berakhir 
pada 30 April 2012, laba sebelum beban pajak Perseroan adalah sebesar Rp37.395,4 juta dan laba 
bersih periode berjalan dan jumlah laba komprehensif Perseroan untuk periode yang sama adalah 
Rp28.356,8 juta.
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Evolusi dari Grup Express

Sumber: Perseroan (April 2012)

Grup Express adalah operator taksi terkemuka di Indonesia dengan rekam jejak (track record) 
operasional yang telah terbukti. Perseroan berdiri pada tahun 1989 dan telah mengembangkan model 
bisnis Perseroan dari model yang berbasis komisi menjadi model skema kemitraan untuk bisnis taksi 
reguler Perseroan. Selain itu, Perseroan telah memperluas lingkup pelayanan Perseroan melalui 
ekspansi ke pelayanan VATB. Perseroan telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk tumbuh 
melalui penambahan 1.080 kendaraan pada armada taksi reguler Perseroan dari tahun 2010 sampai 
2011, dengan CAGR sebesar 21,9%.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Secara garis besar, keunggulan kompetitif Perseroan diantaranya adalah:

Pertumbuhan yang didukung oleh latar belakang industri yang menarik

Pasar	 transportasi	 Indonesia	 menawarkan	 peluang	 pertumbuhan	 signifikan	 yang	 didukung	 oleh	
fundamental makroekonomi dan industri yang menarik. Sebagai negara terbesar keempat di dunia 
dengan populasi sekitar 245 juta orang, Indonesia memiliki potensi besar yang belum diberdayakan 
dalam sektor transportasi darat, khususnya dalam pangsa pasar taksi. Keunggulan kompetitif 
Perseroan juga didukung oleh kinerja ekonomi Indonesia yang kuat dalam lima tahun terakhir, melalui 
pertumbuhan ekonomi kelas menengah dalam jumlah besar yang terus meningkat yang mendukung 
pertumbuhan melalui peningkatan GDP per kapita. Tidak memadainya transportasi publik alternatif di 
Indonesia karena kurangnya pembangunan infrastruktur, dipadu dengan pertumbuhan populasi yang 
cepat di pusat wilayah perkotaan di kota-kota besar memperkuat tingginya permintaan untuk pelayanan 
taksi. Tingginya permintaan pelayanan taksi ini didorong oleh perkiraan tumbuhnya transportasi dalam 
kota yang memberikan potensi untuk perkembangan usaha lebih lanjut.
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1. Salah satu operator taksi terbesar dengan posisi pasar dominan dalam sektor transportasi 
darat di Indonesia (sumber: Euromonitor, per Juli 2012)

Perseroan adalah salah satu operator taksi tebesar dan terdepan di Indonesia berdasarkan ukuran 
armada di Jakarta, salah satu kota berpenduduk terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Sejak 
30 April 2012, Perseroan mengoperasikan armada dengan total 6.396 taksi reguler di seluruh 
Indonesia. Menurut Euromonitor (per Juli 2012), Perseroan adalah salah satu operator taksi 
terbesar	di	Indonesia	dengan	pangsa	pasar	yang	signifikan	dengan	ukuran	armada	10,2%	di	tahun	
2011 dan didukung oleh armada dengan umur kendaraan termuda dalam industri transportasi 
dalam negeri.

Operator	 taksi	 yang	 efisien	 dengan	 memanfaatkan skala ekonomis. Dengan pengalaman 
operasional selama 23 tahun, Perseroan adalah salah satu operator taksi terbesar di Indonesia 
dengan jaringan yang luas dan kegiatan operasional yang beragam di wilayah Jadetabek, Surabaya, 
Semarang dan Medan. Perseroan adalah salah satu pemimpin pasar yang mampu menghasilkan 
skala	ekonomis	yang	signifikan.	Sebagai	salah	satu	perusahaan	dengan	armada	taksi	terbesar	di	
Indonesia dan dengan kebutuhan yang terus menerus untuk melengkapi dan mengembangkan 
armada, Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan harga yang menguntungkan dari 
berbagai mitra bisnis, termasuk dealer kendaraan dan penyedia jasa perbaikan dan pemeliharaan 
kendaraan, serta perusahaan-perusahaan asuransi. Selain itu, armada yang besar dan basis 
konsumen	 yang	 luas	 membuat	 Perseroan	 mampu	 untuk	 mencapai	 efisiensi	 operasional	 yang	
signifikan	dengan	penurunan	rata-rata	biaya	tetap	dan	pengeluaran	tetap	seperti	beban	pemasaran	
dan operasional. Skala operasional, kinerja operasional yang kuat dan model bisnis yang unik 
memungkinkan Perseroan untuk membiayai pertumbuhan usahanya melalui struktur modal yang 
efisien	 dan	 berimbang	 antara	 ekuitas	 dan	 utang,	 yang	 menyediakan	 peningkatan	 fleksibilitas	
pendanaan	dan	efisiensi	biaya	bagi	Perseroan.

Merek yang ternama dan pelayanan prima. Perseroan menyediakan pelayanan transportasi yang 
komprehensif	 dan	fleksibel	untuk	memenuhi	berbagai	 kebutuhan	konsumen	melalui	 penawaran	
harga	yang	kompetitif	dan	pelayanan	yang	fleksibel	pada	taksi	reguler	Perseroan	dan	pelayanan	
taksi premium dari Perusahaan Asosiasi untuk armada Tiara. Pencitraan merek Perseroan yang 
kuat pada sektor taksi di Indonesia akan melindungi posisi pasar dan membantu Perseroan dalam 
mempercepat ekspansi pertumbuhan. Perseroan juga melakukan penekanan pada penyediaan 
pelayanan prima kepada konsumen Perseroan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Perseroan 
bermaksud untuk menyediakan pelayanan kepada konsumen dengan memberikan kemudahan, 
kenyamanan,	keamanan,	fleksibilitas	dan	efektivitas	serta	efisiensi	secara	konsisten.	

Perseroan mengoperasikan secara langsung dan melalui Entitas Anak, suatu jaringan armada 
yang luas, dengan 6.396 taksi reguler di Indonesia per tanggal 30 April 2012. Perseroan juga 
bermaksud untuk menambah 2.000 taksi reguler untuk armada di wilayah Jadetabek menjelang 
akhir tahun 2012. Penambahan ini dapat membuat Perseroan mampu melayani konsumen selama 
24 jam sehari di berbagai lokasi di Indonesia termasuk Jakarta, Surabaya, Semarang dan Medan. 
Pusat panggilan taksi (call center) Perseroan di wilayah Jadetabek tersedia bagi konsumen selama 
24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu untuk menelepon taksi Express dan Tiara di lokasi 
manapun di wilayah Jadetabek. Perseroan juga mengikutsertakan para pengemudi dalam program 
pelatihan internal secara ekstensif guna menjamin bahwa setiap konsumen menerima pelayanan 
berkualitas tinggi secara konsisten. Perseroan telah memenangkan berbagai penghargaan atas 
pelayanan kepada konsumen, dengan rincian sebagai berikut:

•	 2011	–	Top 25 Indonesia Original Brand 2011	oleh	majalah	SWA;	
•	 2011	–	Top Indonesia Brand Champion and Service	oleh	majalah	SWA;	
•	 2011	–	Corporate Image Award 2011 for the Taxi Category dari Frontier Consulting Group & 

Bloomberg Businessweek;	
•	 2011	–	Indonesia Brand Champion Award 2011: The Best Taxi and The Most Popular Taxi dari 

MarkPlus Insight and Marketeers Magazine;	
•	 2011	–	Service Quality Award 2011 for Taxi Service Category dari Carre – Center for Customer 

Satisfaction and Loyalty;	
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•	 2011	–	Service Excellence for Call Center 2011, Category Taxi Service from Carre – Center for 
Customer Satisfaction and Loyalty together oleh Service Excellence Magazine;	

•	 2011	–	Best CEO Award	oleh	majalah	SWA;
•	 2011	–	Top 10 CFO Award	oleh	majalah	SWA;
•	 2010	–	Commendation Award 2010 at ISRA event oleh National Center for Sustainability Reporting;	
•	 2010	–	Juara	pertama	dalam	penghargaan	AdikaryaWisata	dari	provinsi	DKI	Jakarta	untuk	

kontribusi	Perseroan	dalam	mengembangkan	industry	pariwisata	di	Jakarta;	
•	 2010	–	Taxi	Favorit	2010	dari	Kementerian	Budaya	dan	Pariwisata	dalam	Indonesia Tourism Award;	
•	 2010	 –	 Juara	 pertama	 dalam	 kompetisi	 terbaik	 Medan	 dalam	 kompetisi	 se-provinsi	 yang	

disponsori	oleh	Kementerian	Perhubungan;	
•	 2010	 –	 Juara	 pertama	 dalam	 kompetisi	 terbaik	 Lombok	 dalam	 kompetisi	 se-provinsi	 yang	

disponsori	oleh	Kementrian	Perhubungan;	
•	 2010	–	2nd rank Top 50 Admired Company Brands 2010	oleh	Bloomberg;	dan
•	 2010	–	13th rank Top 250 Indonesia Original Brands 2010 version oleh majalah SWA.

2. Mempelopori model bisnis yang inovatif dengan sistem penghargaan (reward) yang sejalan 
antara	profitabilitas	Perseroan	dengan	kepentingan	ekonomis	dari	para	pengemudi	(sumber:	
www.unglobalcompact.org yang dipublikasikan pada September 2012) 

Perseroan memperkenalkan skema kemitraan kepada para pengemudi taksi reguler pada tahun 
2002. Berdasarkan model bisnis ini, Perseroan membeli unit taksi baru untuk setiap pengemudi, 
sementara para pengemudi memberikan jaminan pengemudi kepada Perseroan dan Setoran 
Harian untuk penggunaan taksi tersebut. Setelah enam atau tujuh tahun, jika seorang pengemudi 
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kontrak, Perseroan akan menjual taksi tersebut kepada 
pengemudi yang memenuhi syarat untuk mengkonversikan menjadi kendaraan pribadi untuk 
kepentingan pengemudi tersebut, pada harga yang biasanya mengacu pada jaminan pengemudi 
yang diberikan saat awal kontrak. Jaminan pengemudi yang merupakan komitmen jangka panjang 
oleh pengemudi kepada Grup Express dan sejalan dengan skema kemitraan Perseroan akan 
menumbuhkan rasa memiliki bagi para pengemudi terhadap Grup Express dan kendaraan yang 
mereka operasikan. Untuk Kendaraan Taksi para pengemudi juga menanggung biaya bahan 
bakar dan pemeliharaan atas kendaraan mereka. Hal ini akan menjamin kualitas kinerja prima 
dan biaya pemeliharaan yang rendah bagi Perseroan, dimana para pengemudi dimotivasi untuk 
memelihara taksi yang mereka harapkan dapat mereka beli dari Perseroan pada akhir periode 
kontrak untuk keperluan pribadi pengemudi tersebut. Harapan untuk membeli kendaraan tersebut 
untuk penggunaan pribadi mereka di masa mendatang, memotivasi para pengemudi agar dapat 
memberikan pelayanan terbaik secara konsisten, sehingga akan tercipta suatu model bisnis yang 
sederhana dan kuat yang akan menghasilkan kinerja keuangan yang stabil bagi Grup Express. 
Sistem tersebut juga menciptakan budaya wirausaha bagi para pengemudi yang menitikberatkan 
pada kinerja yang optimal.

Diberlakukannya Setoran Harian juga menciptakan sebuah lingkungan kerja bagi para pengemudi 
untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan. Penerimaan dari Setoran Harian dan cadangan 
biaya pemeliharaan memberikan kerangka kerja bagi para pengemudi untuk mendapatkan 
pendapatan harian yang memadai. Sejak tanggal 30 April 2012, Setoran Harian yang dibebankan 
kepada para pengemudi di wilayah Jadetabek adalah sebesar Rp235.000 dan cadangan biaya 
pemeliharaan adalah sebesar Rp40.000. Setoran harian yang dikenakan bagi para pengemudi 
merupakan jumlah yang wajar dan terjangkau jika dibandingkan dengan biaya sewa bulanan, yang 
tidak membebani para pengemudi dimana secara simultan menciptakan pola pikir kewirausahaan 
untuk mendapatkan penghasilan. Skema kemitraan telah membuat Perseroan mampu untuk 
mendapatkan sejumlah pengemudi berkualitas guna memenuhi permintaan transportasi yang 
terus meningkat di Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan jumlah para pengemudi 
Perseroan dari 1.075 pengemudi utama sejak penerapan skema kemitraan di tahun 2002 menjadi 
6.002 pengemudi utama pada tahun 2011, dengan CAGR sebesar 21,1%. Hal ini membantu 
Perseroan dalam memperkuat citra berdasarkan motivasi dari para pengemudi untuk secara 
konsisten memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada para konsumen dan pada saat 
bersamaan mempertahankan tingkat utilisasi armada yang tinggi.
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3. Jumlah armada yang besar dengan penawaran pelayanan yang beragam dan komprehensif 
di Indonesia 

Perseroan menawarkan berbagai macam pelayanan armada taksi untuk melayani berbagai 
segmen konsumen yang berbeda dan terus berkembang. Bisnis Perseroan terfokus pada hal-hal 
sebagai berikut:

Kebutuhan transportasi dalam negeri yang terus meningkat. Dengan jumlah armada sebesar 
6.396 taksi reguler yang beroperasi per tanggal 30 April 2012, armada taksi reguler Perseroan yang 
besar merupakan salah satu perusahaan dengan armada yang termuda dalam industri transportasi 
dalam negeri, yang digerakkan dengan model bisnis berbasis penghargaan. Armada ini melayani 
wilayah cakupan khusus yang besar dan menguntungkan di seluruh wilayah Jadetabek, Surabaya, 
Semarang dan Medan. Divisi taksi reguler Perseroan saat ini merupakan usaha yang paling 
menguntungkan dalam portofolio Perseroan, dan berturut-turut memberikan kontribusi 96,9% dan 
91,6% dari total pendapatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 
dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012.

Meningkatnya kebutuhan transportasi untuk keperluan perusahaan. Perseroan mengoperasikan 
Tiara Express, pelayanan taksi premium di Jakarta yang dimiliki oleh Perusahaan Asosiasi. Tiara 
Express memberikan pelayanan bagi para ekspatriat dan pelaku bisnis yang jumlahnya saat ini terus 
meningkat di Indonesia. Pelayanan taksi premium ini beroperasi hanya berdasarkan pemesanan, 
dengan pangkalan utama di pusat niaga utama seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Plaza 
Senayan, Plaza Semanggi, Menara Rajawali dan Mal Central Park. Perseroan mengoperasikan 
pusat panggilan taksi (call center) selama 24 jam untuk menyediakan pelayanan berkualitas tinggi 
yang diperlukan oleh para wisatawan berpenghasilan tinggi.

Peningkatan jumlah obyek pariwisata yang berpengaruh terhadap bisnis VATB. Perseroan 
juga mengoperasikan, secara langsung dan melalui Perusahaan Asosiasi, bisnis limosin yang 
sukses dan terus meningkat di Bali untuk mencakup pasar pariwisata dalam negeri yang terus 
berkembang di salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia. Kegiatan operasional dipusatkan di 
lokasi-lokasi strategis di Bali, dan berperan sebagai penyedia pelayanan eksklusif bagi hotel-hotel 
bintang lima seperti The St. Regis Bali Resort, The Laguna Resort & Spa, Nusa Dua Bali, Sheraton 
Bandung Hotel and Towers, Sheraton Senggigi Beach Resort, Novotel Lombok dan Four Seasons 
Hotel Jakarta, dengan sukses memanfaatkan portofolio hotel PT Rajawali Corpora yang telah ada. 
Bukti kualitas dari penawaran pelayanan Perseroan di Bali terlihat dengan adanya penunjukan 
Perseroan sebagai kendaraan resmi untuk turnamen World Tennis Association tahunan selama 
tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2009.

4. Platform yang kuat dengan riwayat pertumbuhan yang telah terbukti 

Penawaran produk Perseroan yang beragam didukung oleh model bisnis yang sederhana yang 
secara langsung menciptakan hubungan antara pendapatan dari kegiatan operasional taksi reguler 
dengan jumlah armada Perseroan, dan berpotensi memberikan pertumbuhan yang substansial 
yang didukung oleh permintaan pasar yang kuat akan taksi. Pendapatan Perseroan meningkat dari 
Rp187.995,5 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 menjadi Rp338.359,3 juta 
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan EBITDA meningkat dari Rp120.417,7 
juta pada tahun 2009 menjadi Rp232.082,4 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 
dengan CAGR sebesar 38,8%, yang sejalan dengan pertumbuhan armada Perseroan yang 
melebihi 87% dari jumlah armada taksi sebesar 3.198 pada tahun 2009 menjadi 6.002 pada tahun 
2011. Perseroan memiliki riwayat yang telah terbukti dalam merealisasikan semua izin taksi yang 
didapatkan, sehingga memudahkan perolehan izin-izin baru dari otoritas-otoritas terkait dikemudian 
hari. Jumlah armada Perseroan dan pool pengemudi tumbuh dari 10 taksi pada tahun 1989 menjadi 
6.396 taksi yang beroperasi per tanggal 30 April 2012, yang menunjukkan peningkatan sebesar 
640 kali lipat sejak awal berdirinya.
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5. Bisnis dengan arus kas yang kuat dan stabil serta sistem manajemen kas yang bersifat 
inovatif

Dengan mewajibkan para pengemudi taksi reguler untuk memberikan jaminan pengemudi dan 
Setoran Harian sebesar Rp235.000 kepada Perseroan per tanggal 30 April 2012, yang dikumpulkan 
dari berbagai pool taksi secara harian, Perseroan mampu mempertahankan arus kas bisnis 
yang stabil. Selain itu, Perseroan memiliki kemampuan untuk memberlakukan Setoran Harian 
yang berbeda di antara para pengemudi serta jenis kendaraan yang berbeda tergantung pada 
tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perseroan dan pengemudi, dimana hal ini 
memberikan	Perseroan	fleksibilitas	dalam	penentuan	harga.	Sebagai	contoh,	para	pengemudi	yang	
menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun 2010 mungkin membayar Setoran Harian yang 
berbeda dengan para pengemudi yang menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun 2011. 
Perjanjian kerja sama biasanya berlaku untuk jangka waktu enam tahun dengan opsi perpanjangan 
selama satu tahun, dan jumlah Setoran Harian yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama 
akan berlaku selama jangka waktu perjanjian.

Sistem manajemen kas Perseroan yang inovatif juga menyebabkan solvabilitas operasional dimana 
sebagian besar biaya operasional Perseroan hanya untuk pembayaran upah dan gaji karyawan serta 
biaya asuransi atas tiap unit taksi. Para pengemudi taksi reguler tidak mendapatkan gaji dan juga 
menanggung biaya bahan bakar dan pemeliharaan, sehingga mengurangi pengeluaran operasional 
Perseroan dan meminimalisasi risiko kenaikan harga bahan bakar. Hal ini memungkinkan terjadinya 
marjin EBITDA yang stabil dan menarik. Perseroan mencapai rata-rata marjin EBITDA sekitar 68,1% 
selama periode tiga tahun terakhir dan periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012.

Melalui cadangan biaya pemeliharaan sebesar Rp40.000 per 30 April 2012 dan Setoran Harian, 
para pengemudi pada dasarnya membayar biaya pemeliharaan sendiri atas unit taksi melalui 
kontribusi harian ke lokasi-lokasi pool Perseroan yang mendistribusikan peralatan pemeliharaan 
dan pelayanan terkait bagi para pengemudi yang memenuhi syarat. Marjin didapatkan melalui 
pembelian suku cadang dalam jumlah besar atas nama para pengemudi yang diakibatkan oleh 
skala ekonomis yang dicapai. Sistem manajemen arus kas yang bersifat inovatif menyediakan 
sumber modal kerja yang positif dan berkesinambungan bagi Perseroan.

6. Tim manajemen yang berpengalaman dalam bidang industri transportasi darat

Presiden Direktur Perseroan dan salah satu Direktur lainnya telah bersama-sama dengan 
Perseroan sejak berdirinya Perseroan pada tahun 1989 dan telah membantu dalam ekspansi 
Grup Express selama bertahun-tahun. Pencapaian-pencapaian mencakup pengembangan skema 
kemitraan untuk taksi reguler di tahun 2002, peluncuran taksi premium dan pelayanan limosin 
pada tahun 2008 dan percepatan ekspansi armada taksi reguler dari Grup. Manajemen Perseroan 
telah mendapatkan pengakuan atas upaya-upaya yang patut dicontoh dalam hal penerapan disiplin 
organisasi dan lingkungan kerja yang sehat seperti penghargaan sebagai CEO Terbaik dan Top 10 
CFO dari Majalah SWA pada tahun 2011. Pada tahun 2008, United Nations Development Program 
(“UNDP”) mengakui dan memberikan penghargaan kepada Perseroan atas skema kemitraan 
Perseroan sebagai sebuah program panutan (role model) bagi program-program PBB dalam 
mengentaskan kemiskinan. Atas dasar upaya dari manajemen, Perseroan juga telah berhasil 
menerapkan ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Kualitas dari Pelayanan Taksi. 

7. Sponsor yang kuat dengan riwayat yang telah terbukti dalam menciptakan nilai tambah

Perseroan diuntungkan dengan adanya dukungan yang kuat dari Grup Rajawali, sebuah perusahaan 
investasi regional ternama dengan riwayat yang telah terbukti, termasuk mendirikan provider GSM 
swasta pertama (XL), provider televisi free-to-air pertama (RCTI) dan mengembangkan Grup Express 
menjadi armada taksi terbesar nomor dua di Indonesia. Sponsor Perseroan memiliki riwayat dalam 
penciptaan nilai tambah, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan kinerja keuangan Bentoel dan 
peningkatan nilai investasi di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Grup Rajawali mengelola portofolio 
berupa investasi di hotel, properti, pertanian, infrastruktur dan pertambangan, dan memiliki jaringan 
yang kuat dengan para investor internasional seperti Starwood. 
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Selain itu, dengan pengalaman tim manajemen Grup Rajawali yang luas dalam mengelola beragam 
portofolio bisnis dan akses ke berbagai sektor strategis lokal dan internasional, terdapat peluang untuk 
membentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan aset-aset di bidang perhotelan dari Grup 
Rajawali, yaitu The St. Regis Bali Resort, The Laguna Resort & Spa, Nusa Dua Bali, Sheraton Bandung 
Hotel dan Towers, Sheraton Senggigi Beach Resort, Novotel Lombok dan Four Seasons Hotel Jakarta, 
guna mengamankan posisi Grup Express sebagai penyedia pelayanan transportasi darat eksklusif 
mereka, dengan demikian meningkatkan reputasi Perusahaan di komunitas internasional.

C. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 

Visi dan misi perusahaan Perseroan adalah menjadi operator transportasi utama yang menghasilkan 
tingkat pengembalian maksimum bagi para pemegang saham Perseroan dengan menyediakan 
pelayanan transportasi darat yang terintegrasi secara profesional berdasarkan nilai perusahaan, tata 
kelola perusahaan yang baik dan menjunjung tinggi etika bisnis. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan 
mengadopsi tiga fokus kerangka kerja pada produktivitas/pendapatan, pelayanan, sumber daya manusia 
dan untuk meramu inisiatif strategis Perseroan dan berniat untuk menggapai strategi-strategi berikut:

1. Meningkatkan posisi pasar di kota-kota baik melalui kegiatan operasional baru dan kegiatan 
operasional yang telah ada

Perseroan berniat untuk mengembangkan operasional Perseroan dan pangsa pasar di wilayah 
Jadetabek, diikuti oleh kota-kota lain dimana Perseroan telah beroperasi. Perseroan berharap untuk 
menambah sekitar 2.000 kendaraan baru untuk armada taksi reguler sebelum akhir tahun 2012, selain 
1.080 kendaraan yang telah ditambah pada tahun 2010 dan 2011. Perseroan menargetkan menjadi 
operator taksi nomor satu di wilayah Jadetabek, dengan target armada lebih dari 10.000 taksi dan lebih 
dari 26 pool taksi pada akhir tahun 2013 dan target armada lebih dari 12.000 taksi dan lebih dari 30 pool 
taksi pada akhir tahun 2014. Untuk mencapai tujuan strategis ini, Perseroan berencana untuk fokus 
pada	upaya	berkelanjutan	dalam	mengembangkan	armada	 taksi	Perseroan	secara	signifikan	dalam	
rangka untuk menguatkan posisi Perseroan dan memperoleh manfaat penuh dari skala operasional dan 
menggunakan sebagian pendapatan dari Penawaran Umum untuk tujuan ini. Perseroan juga berencana 
untuk memperkuat posisi pasar dalam pasar potensial, termasuk Bali dan Lombok, seperti peluncuran 
“Smart for Two” sebagai alternatif pelayanan limosin di Bali melalui Entitas Anak yaitu EMP. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan spektrum nilai-tambah yang ada 

Perseroan berencana untuk meningkatkan keragaman portofolio aset Perseroan dengan mengembangkan 
bisnis VATB yang dioperasikan melalui EMP (Entitas Anak) untuk mengimbangi tumbuhnya permintaan 
terhadap bentuk pelayanan transportasi mewah bagi para wisatawan internasional dan masyarakat 
kelas menengah Indonesia yang terus meningkat. Sebagai bagian dari inisiatif strategis, Perseroan 
juga akan mengembangkan Tiara Express dengan cara menambahkan kendaraan setelah selesainya 
fasilitas Mega Pool yang merupakan pool terbesar yang berdiri di atas tanah yang dimiliki oleh 
Perseroan seluas 40.410 m2. Fasilitas Mega Pool meliputi area lahan parkir yang luas, kantor, ruang 
pelatihan, gudang, kantin, musholla dan bengkel. Perseroan juga memberikan pelayanan penjemputan 
dengan hotel-hotel, khususnya hotel-hotel di bawah Grup Rajawali, seperti The St. Regis Bali Resort, 
The Laguna Resort & Spa, Nusa Dua Bali, Sheraton Bandung Hotel and Towers, Sheraton Senggigi 
Beach Resort, Novotel Lombok dan Four Seasons Hotel Jakarta. Untuk kegiatan operasional di Bali, 
Perseroan berencana untuk menambah armada “Smart for Two” dan mendapatkan kendaraan mewah 
lainnya untuk menarik para wisatawan dengan tingkat mobilitas yang semakin meningkat yang mencari 
akses	yang	nyaman	dan	fleksibel	ke	tempat-tempat	menarik	di	Bali.	Selain	itu,	Perseroan	berencana	
untuk	melakukan	diversifikasi	ke	bisnis	penyewaan	bus	pariwisata	di	Jakarta	dan	Bali	dan	berharap	
untuk mengembangkannya ke kota-kota lain untuk memperoleh pangsa pasar pada salah satu jenis 
layanan transportasi yang paling menarik dan menguntungkan.
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3. Menerapkan teknologi inovatif dan membangun platform pelayanan yang saling melengkapi 
untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan meningkatkan produktivitas dari para 
pengemudi

Perseroan fokus pada penerapan teknologi inovatif dan pembentukan platform pelayanan yang saling 
melengkapi untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan meningkatkan produktivitas pengemudi. 
Sebagai contoh, Perseroan sedang dalam proses melengkapi taksi reguler yang dioperasikan di 
wilayah Jadetabek dengan sistem pemantauan global positioning system (GPS) selama 24 jam, Digital 
Dispatch System (DDS) dan teknologi seluler terintegrasi untuk meningkatkan waktu pelayanan taksi 
reguler kepada konsumen, memfasilitasi pelayanan pemesanan dan menyediakan navigasi yang lebih 
baik oleh armada taksi Perseroan di sepanjang infrastruktur jalan yang terus berkembang di Indonesia. 
Per tanggal 30 April 2012, Perseroan telah memperbarui sejumlah 5.939 dari 6.015 unit taksi reguler 
di wilayah Jadetabek dengan teknologi DDS terbaru, dan Perseroan berharap dapat menyelesaikan 
transformasi armada pada akhir tahun 2012. Perseroan juga berencana untuk membuat sistem aplikasi 
pemesanan melalui telepon seluler untuk Blackberry dan iPhone guna memberikan proses pemesanan 
yang mudah dan cepat bagi para konsumen. Selain itu, Perseroan berniat untuk menerapkan sebuah 
sistem perbengkelan yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan pemeliharaan armada Perseroan 
dan mengurangi biaya pemeliharaan Grup secara keseluruhan. Perseroan berencana untuk membangun 
perbengkelan yang terintegrasi pada kuartal kedua tahun 2013 di fasilitas Mega Pool Perseroan yang 
akan menyediakan jasa perbaikan kendaraan serta jasa pemeliharaan dan perbaikan lain untuk armada 
taksi reguler dan premium serta armada bus. Perseroan juga berniat untuk menambah pool baru di 
lokasi-lokasi	 strategis	 untuk	 mengurangi	 pemeliharaan	 tidak	 terjadwal	 dan	 meningkatkan	 efisiensi	
sehubungan dengan cakupan wilayah. Untuk lebih meningkatkan kenyamanan para konsumen, 
Perseroan berencana memperkenalkan pelayanan kartu prabayar untuk dikembangkan ke sektor 
korporasi yang sedang bertumbuh di Indonesia, seperti kemitraan dengan Bank BCA untuk membuat 
kartu prabayar eksklusif Express yang menyediakan layanan pembayaran sekali sentuh (one touch 
payment service) pada taksi-taksi Perseroan.

4. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan 

Perseroan berkeinginan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan bagi para konsumen dan 
meningkatkan pengembangan staf. Perseroan sedang berupaya untuk meningkatkan penanganan 
terhadap keluhan-keluhan konsumen untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani 
secara	 tepat	 waktu	 dan	 dikomunikasikan	 secara	 efisien	 kepada	 para	 pengemudi.	 Perseroan	 juga	
berkeinginan untuk terus menyediakan modul pelatihan khusus bagi para pengemudi yang difokuskan 
pada peningkatan mutu pelayanan konsumen dan keamanan berkendara, serta pelatihan staf dan 
manajemen yang disesuaikan dengan pengembangan keahlian khusus, seperti akuntansi, manajemen 
penyediaan, keahlian berkomunikasi, praktek audit internal, manajemen kualitas pelayanan dan 
manajemen risiko ISO. Perseroan berencana untuk terus mempertahankan sistem insentif dalam 
rangka memberikan penghargaan kepada para pengemudi yang berkinerja baik, serta menerapkan 
skema bonus kinerja bagi staf dan manajemen.

D. IZIN DAN KERANGKA PERIZINAN

Grup Express diwajibkan mendapatkan izin kendaraan untuk setiap wilayah operasional taksi dimana 
Grup Express beroperasi. Selain itu, EMP dan Perusahaan Asosiasi juga diwajibkan mendapatkan 
izin untuk mengoperasikan kendaraan VATB dan bus. Izin ini diterbitkan oleh badan pemerintahan 
daerah setempat dimana Perseroan, Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi beroperasi. Jangka waktu 
izin taksi tersebut adalah selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Untuk wilayah DKI Jakarta, izin 
diberikan berdasarkan perjanjian antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Perseroan yang berjangka 
waktu tujuh tahun dan dapat diperpanjang. Dalam setiap wilayah operasional pelayanan taksi dimana 
Grup Express beroperasi, izin diberikan berdasarkan proses tender yang kompetitif dimana badan 
pemerintahan setempat yang bertanggung jawab atas wilayah operasional yang bersangkutan membuat 
keputusan berdasarkan beberapa faktor, termasuk kondisi keuangan dari Grup Express, jumlah armada, 
jumlah pengemudi, kondisi pool taksi dan jenis kendaraan yang digunakan dalam armada. Perseroan 
dan Entitas Anak juga perlu mendapatkan izin untuk kendaraan taksi reguler yang beroperasi di bandara, 
berdasarkan kuota dan diperoleh melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh pihak terkait. 

Izin untuk taksi reguler Perseroan dimiliki oleh Grup Express dan izin untuk taksi premium dimiliki oleh EKJJ. 
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E. OPERASIONAL PERSEROAN 

Perseroan mengoperasikan tiga bisnis utama: pelayanan taksi reguler, pelayanan taksi premium dan 
VATB, yang terdiri dari pelayanan limosin, dan dalam skala yang lebih kecil, pelayanan penyewaan 
kendaraan. Dalam menjalankan bisnis taksi reguler, Perseroan memiliki dan mengoperasikan taksi 
reguler. Perseroan mengoperasikan taksi premium yang dimiliki oleh Perusahaan Asosiasi dan 
mengelola bisnis dari Perusahaan Asosiasi berdasarkan Perjanjian Pokok. VATB mencakup kegiatan 
operasional yang dilakukan baik melalui Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi. Berikut ini adalah peta 
yang menunjukkan lokasi dari kegiatan operasional Grup:

___________________
Sumber: Perseroan (April 2012)

(1) Pelayanan taksi reguler Perseroan terutama dioperasikan melalui Entitas Anak Perseroan di wilayah Jadetabek, Surabaya, 
Semarang dan Medan. Perseroan juga mengoperasikan armada taksi reguler dalam jumlah kecil di Lombok yang dimiliki oleh 
LK, entitas anak dari ERU.

(2) Pelayanan taksi premium Perseroan dioperasikan di wilayah Jadetabek melalui EKJJ, dimana MKS memiliki 20% kepemilikan 
didalamnya.

(3) Pelayanan limosin Perseroan di Bali, Bandung dan di wilayah Jakarta dioperasikan melalui EMP. Pelayanan limosin Perseroan 
di Bali juga dioperasikan melalui NT, dimana MKS memiliki 20% kepemilikan didalamnya. Pelayanan limosin Perseroan di 
Lombok dioperasikan melalui ERU, dimana MKS memiliki 20% kepemilikan didalamnya. Pelayanan penyewaan kendaraan di 
wilayah Jadetabek diberikan melalui EMP.

Model Pendapatan

Setiap segmen bisnis Perseroan beroperasi berdasarkan model pendapatan yang berbeda sebagaimana 
diuraikan di bawah.

 

Sumber: Perseroan (April 2012)
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Bisnis Taksi Reguler – Skema Kemitraan 

Perseroan mengoperasikan bisnis taksi reguler berdasarkan sebuah skema kemitraan yang 
bersifat inovatif. Berdasarkan skema kemitraan ini, yang dikembangkan oleh Perseroan sendiri dan 
menerapkannya pada tahun 2002, Perseroan membeli kendaraan yang dioperasikan oleh pengemudi 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara pengemudi 
dan Perseroan serta Entitas Anak yang menjalankan bisnis taksi reguler. Pengemudi memberikan jaminan 
pengemudi, yang berlaku sebagai jaminan yang dibayarkan oleh pengemudi untuk berpartisipasi dalam 
skema kemitraan serta untuk mengoperasikan taksi Perseroan. Pengemudi juga membayar Setoran 
Harian kepada Perseroan untuk mengoperasikan taksi, dan mengumpulkan pendapatan argo taksi 
yang diperoleh dari penumpang. Jumlah Setoran Harian yang dikenakan oleh Perseroan bervariasi, 
tergantung	pada	wilayah	taksi	tersebut	beroperasi.	Selanjutnya,	Perseroan	memiliki	fleksibilitas	untuk	
menyesuaikan Setoran Harian dari waktu ke waktu untuk mengizinkan antara lain, peningkatan harga 
kendaraan atau biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk pengadaan kendaraan, penyesuaian terhadap 
lamanya perjanjian kerja sama Perseroan dan tingkat pengembalian internal yang diharapkan. Meskipun 
Perseroan berhak untuk menyesuaikan Setoran Harian, Setoran Harian pada saat perjanjian kerja 
sama dibuat dengan pengemudi berlaku selama jangka waktu perjanjian. Per tanggal 30 April 2012, 
Setoran Harian bagi para pengemudi yang beroperasi di wilayah Jadetabek adalah sebesar Rp235.000 
per hari. Biaya bahan bakar dan pemeliharaan ditanggung sendiri oleh para pengemudi berdasarkan 
skema kemitraan Perseroan. 

Para pengemudi Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Perseroan untuk jangka waktu 
lima atau enam tahun, dengan opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun. Berdasarkan skema 
kemitraan ini, para pengemudi diberikan kesempatan atas kebijakan Perseroan untuk membeli unit 
taksi guna dikonversikan untuk kepentingan pribadi dari pengemudi setelah tahun keenam atau 
ketujuh dari kontrak yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dari para pengemudi dan 
memotivasi mereka untuk memelihara kendaraan dengan semestinya. Skema kemitraan Perseroan 
juga mendorong pengemudi untuk mempertahankan intensitas pemakaian kendaraan yang tinggi yang 
dapat meningkatkan jumlah penumpang, mengingat pendapatan argo yang dikumpulkan adalah untuk 
kepentingan mereka. Pada akhir tahun kelima atau keenam, seorang pengemudi yang memiliki riwayat 
kerja yang memuaskan (yang tidak memiliki jumlah kurang setor dan catatan kriminal) diberikan opsi 
atas kebijakan Perseroan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dan membeli unit taksi tersebut guna 
dikonversikan untuk kepentingan pribadi dari pengemudi pada harga yang biasanya mengacu pada 
jaminan pengemudi yang diberikan saat awal kontrak. Meskipun demikian, para pengemudi juga dapat 
memilih untuk melanjutkan perjanjian kerja sama sampai dengan akhir tahun keenam atau ketujuh 
(perjanjian mana yang relevan), dimana pada saat itu mereka akan diberikan opsi atas kebijakan 
Perseroan untuk membeli unit taksi tersebut sebagaimana diatur diatas. Dengan memperpanjang 
perjanjian sampai akhir tahun keenam atau ketujuh (perjanjian mana yang relevan), para pengemudi 
berhak untuk mendapatkan diskon atas setoran pegemudi harian sampai akhir masa kontrak. Besarnya 
diskon yang diberikan atas setoran harian biasanya lebih dari 50% dari setoran harian reguler dan 
dirancang untuk memotivasi para pengemudi agar tetap mengikuti skema kemitraan Perseroan sampai 
dengan akhir tahun keenam atau ketujuh (perjanjian mana yang relevan). Jika perjanjian kerja sama 
diakhiri sebelum akhir tahun enam, maka jaminan pengemudi akan menjadi milik Perseroan. Pengemudi 
yang telah memenuhi jangka waktu kontrak dapat tetap menjadi pengemudi Perseroan dengan cara 
mendaftarkan kembali dirinya dalam skema kemitraan dengan menandatangani suatu perjanjian kerja 
sama yang baru dan memberikan jaminan pengemudi yang baru untuk kendaraan lainnya. Sementara 
opsi untuk membeli unit taksi diberikan kepada para pengemudi atas kebijakan Perseroan berdasarkan 
ketentuan dalam perjanjian kerjasama, Perseroan telah secara konsisten memberikan opsi tersebut 
kepada para pengemudi yang memenuhi syarat.

Pada tahun 2008, Perseroan diakui dan diberikan penghargaan oleh Badan Program Pembangunan 
PBB United Nations Development Program (“UNDP”) atas skema kemitraan Perseroan yang berhasil 
dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan. Skema kemitraan Perseroan memberikan kesempatan 
kepada para pengemudi untuk mencari nafkah serta memberikan kesempatan bagi para pengemudi 
yang memenuhi syarat untuk membeli unit taksi dan mengkonversikannya untuk penggunaan pribadi 
setelah enam atau tujuh tahun. Melalui skema kemitraan dan pelatihan, Perseroan telah membantu 
mereka dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
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Bisnis Taksi Premium – Skema Upah dan Komisi

Bisnis taksi premium beroperasi dengan skema upah dan komisi bagi para pengemudi melalui EKJJ. 
EKJJ membeli unit taksi dan mempekerjakan para pengemudi yang mengoperasikan unit taksi tersebut 
dengan basis upah dan komisi dan diwajibkan untuk melakukan penyetoran pendapatan argo yang 
diperoleh dari para penumpang kepada EKJJ. Komisi dibayarkan berdasarkan pencapaian target 
pendapatan bulanan. Model pendapatan ini memotivasi para pengemudi untuk memberikan pelayanan 
berkualitas kepada penumpang dalam rangka untuk mendapatkan komisi tambahan.

VATB – Skema Upah

Perseroan mengoperasikan VATB melalui EMP, di Bali, Bandung dan Jakarta, serta melalui Perusahaan 
Asosiasi yaitu NT dan ERU di Bali dan Lombok. VATB beroperasi berdasarkan skema upah, dimana 
Perseroan atau Perusahaan Asosiasi membeli kendaraan dan mempekerjakan para pengemudi untuk 
mengoperasikan kendaraan tersebut atas dasar pemberian upah. Para pengemudi VATB berhak atas 
uang lembur apabila mereka bekerja lebih dari 12 jam kerja per hari. Para pengemudi VATB tidak 
menerima komisi.

Bisnis Taksi Reguler

Perseroan mengoperasikan pelayanan taksi reguler di wilayah Jadetabek, Surabaya, Semarang dan 
Medan. Per tanggal 30 April 2012, armada taksi reguler Perseroan yang beroperasi terdiri dari 6.396 
taksi reguler yang memiliki izin dan 6,396 pengemudi utama. Taksi reguler beroperasi baik atas dasar 
pemesan dan penjemputan (call-in basis dan pick-up basis), dan didukung oleh pusat panggilan taksi 
(call center) yang beroperasi selama 24 jam di wilayah Jadetabek. 

Perseroan juga mengoperasikan armada taksi reguler dalam jumlah kecil di Lombok yang dimiliki oleh 
LK, entitas anak ERU. Per tanggal 30 April 2012, LK memiliki armada sejumlah 82 kendaraan.

Bisnis taksi reguler Perseroan mencakup sekitar 99,0% dari total armada Perseroan dan 96,9% dari 
pendapatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011. Bisnis taksi reguler 
Perseroan mencakup sekitar 98,9% dari total armada Perseroan dan 91,6% dari pendapatan Perseroan 
untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2012.

Tabel dibawah ini menjelaskan data operasional tertentu dari bisnis taksi reguler Perseroan per tanggal 
dan periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali jumlah armada)

Keterangan
Pada tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember

Periode empat bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 

April 
2009 2010 2011 2011 2012

Rata-rata jumlah armada (1) 3.198 4.060 5.462 5.005 6.199
Pendapatan dari Bisnis Taksi Reguler 150.242,5 198.146,3 327.829,8 99.077,6 142.445,7
Pendapatan per kendaraan taksi reguler (2) 47,0 48,8 60,0 19,8 23,0

(1)  Dihitung dengan menambahkan jumlah armada operasional pada awal dan akhir periode dan dibagi dua. Tidak termasuk taksi 
yang dimiliki oleh LK, entitas anak ERU, untuk periode setelah 12 Agustus 2010.

(2)  Berdasarkan rata-rata jumlah armada operasional untuk periode tersebut.

Tabel berikut menjelaskan rincian taksi reguler Perseroan yang beroperasi berdasarkan wilayah 
geografis	per	30	April	2012:	

Jadetabek .......................................................................... 6.015
Surabaya ........................................................................... 122
Semarang .......................................................................... 170
Medan................................................................................ 89
Total(1)  ................................................................................ 6.396

(1) Tidak termasuk taksi di Lombok yang dimiliki oleh LK, Entitas Anak ERU.
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Sebagai insentif untuk para pengemudi, Perseroan, berdasarkan Instruksi (Directive) Direksi Perseroan 
No. 98 tanggal 1 Mei 2006, memberikan sistem insentif dimana setiap bulan para pengemudi Perseroan 
yang telah memenuhi kewajiban pembayaran harian mereka secara penuh dari awal bulan hingga 
hari ketiga sebelum akhir bulan, berhak atas dua hari tanpa Setoran Harian, dimana mereka dapat 
mengoperasikan unit taksi tanpa harus membayar Setoran Harian.

Departemen operasional Perseroan memonitor dan menjalankan perjanjian-perjanjian kerja sama 
dengan para pengemudi dan kepatuhan oleh para pengemudi sesuai dengan kode etik internal. Para 
pengemudi tunduk pada peringatan dan pengakhiran perjanjian kerja sama dan penyerahan jaminan 
pengemudi jika mereka gagal dalam memenuhi kewajiban Setoran Harian. Berdasarkan perjanjian kerja 
sama, para pengemudi diwajibkan untuk membayar Setoran Harian setiap hari, terlepas dari apakah unit 
taksi tersebut beroperasi atau tidak. Keterlambatan pembayaran Setoran Harian diakumulasikan dalam 
akun pembayaran pengemudi yang tidak mencukupi. Biasanya Perseroan mengeluarkan peringatan 
setelah pengemudi lalai dalam memenuhi pembayaran Setoran Harian untuk pertama kalinya, dan jika 
kewajiban tersebut tidak terpenuhi, peringatan kedua dikeluarkan tujuh hari kemudian dan peringatan 
ketiga dikeluarkan lima hari setelahnya jika kekurangan pembayaran masih belum dipenuhi. Setelah 
tiga peringatan dikeluarkan, Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama dan mengambil 
jaminan pengemudi. Pada setiap saat jika jumlah kekurangan pembayaran pengemudi melebihi  
Rp1 juta, maka Perseroan berhak untuk menghentikan sementara waktu aktivitas operasional unit taksi 
dan mewajibkan penyelesaian dalam jangka waktu tiga hari, setelah jangka lewatnya jangka waktu 
mana Perseroan dapat mengakhiri perjanjian kerja sama dan mengambil jaminan pengemudi tersebut. 
Para pengemudi Perseroan juga tunduk pada peringatan dan pengakhiran perjanjian kerja sama jika 
mereka melakukan tindakan illegal seperti merusak meteran tarif, lalai dalam melaporkan barang 
milik	konsumen	yang	tertinggal	di	unit	taksi,	lalai	dalam	mengambil	rute	yang	paling	efisien	ke	tempat	
tujuan konsumen dan menunjukkan perilaku yang tidak sopan kepada para konsumen. Perseroan juga 
mengoperasikan layanan telepon bagi para pengemudi yang menangani keluhan-keluhan dari para 
pengemudi. 

Perseroan memiliki berbagai pangkalan taksi untuk armada taksi reguler di wilayah-wilayah operasional 
Perseroan. Berdasarkan perjanjian noneksklusif dengan mall, hotel dan lokasi lainnya, tempat-tempat 
tersebut menyediakan lahan parkir dan menunggu penumpang bagi para pengemudi Perseroan dan 
staf mereka akan membantu Perseroan dengan memberitahukan keberadaan unit taksi Perseroan 
kepada calon penumpang. Untuk setiap perjanjian, Perseroan biasanya membayar sejumlah biaya dan 
perjanjian tersebut biasanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Perseroan memiliki perjanjian 
dengan sekitar 12 sampai 15 pangkalan, yang meliputi mall-mall terkenal di wilayah Jadetabek seperti 
Plaza Senayan, Plaza Semanggi, Mall Puri Indah dan Supermall Karawaci serta apartemen eksklusif, 
seperti Apartemen Casablanca, Apartemen Puri Imperium dan Apartement Ascott. 

Perseroan juga menyediakan pelayanan taksi reguler di Bandara Soekarno-Hatta. Agar unit taksi reguler 
Perseroan dapat mengambil penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Perseroan diwajibkan untuk 
memiliki izin untuk setiap taksi. Izin untuk beroperasi di bandara tergantung pada kuota dan diperoleh 
melalui proses tender. Perseroan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada otoritas bandara, 
yang jumlahnya didasarkan pada keuntungan yang didapat. Per tanggal 30 Juni 2012, Perseroan 
memiliki 235 izin bandara untuk unit taksi reguler. Unit taksi yang memenuhi syarat untuk mengambil 
penumpang di bandara diwajibkan untuk memasang stiker yang menunjukkan bahwa unit taksi tersebut 
merupakan taksi resmi untuk Bandara Soekarno-Hatta.

Bisnis Taksi Premium 

Perseroan juga mengoperasikan pelayanan taksi premium di wilayah Jadetabek melalui EKJJ. Perseroan 
mengoperasikan kendaraan yang dimiliki oleh EKJJ melalui MKS berdasarkan Perjanjian Pokok.

Pelayanan taksi premium diberikan melalui Tiara Express, yang memberikan dua pilihan kendaraan 
kepada para konsumen yaitu: Toyota Alphard dan Mercedes Viano. Taksi premium beroperasi dengan 
sistem pemesanan (booking system), dan seperti pelayanan taksi reguler Perseroan, didukung oleh 
pusat panggilan taksi (call center) yang beroperasi selama 24 jam. Per tanggal 30 April 2012, armada 
taksi premium terdiri dari 43 taksi yang memiliki izin. Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 
2011, rata-rata jumlah armada operasional untuk bisnis taksi premium adalah 43 kendaraan.
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EKJJ memiliki pangkalan untuk taksi premium berdasarkan perjanjian eksklusif dan non-eksklusif di 
Bandara Soekarno-Hatta, Plaza Senayan, Central Park, Plaza Semanggi, Menara Rajawali, Mall Puri 
Indah dan Hotel Harris Kelapa Gading di Jakarta. Biaya yang dibayarkan oleh EKJJ berkisar antara 
Rp0,5 juta sampai Rp2,5 juta per bulan, dan jangka waktu perjanjian bervariasi antara enam bulan 
sampai dengan lima tahun. Sebagian besar perjanjian berlaku selama satu atau dua tahun.

Tabel dibawah ini menjelaskan data operasional tertentu dari bisnis taksi premium Perseroan per 
tanggal dan periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali jumlah armada)

Taksi Premium
Pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember

 Periode empat bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 April

2009 2010 2011 2011 2012
Rata-rata jumlah armada 1) 43 43 - - -
Pendapatan dari Bisnis Taxi Premium 7.307,10 5.275,1 - - -
Pendapatan per kendaraan 169,9 122,7 - - -

1) Berdasarkan rata-rata jumlah armada operasional untuk periode tersebut.Tidak termasuk taksi premium yang dimiliki oleh EKJJ 
untuk periode setelah 12 Agustus 2010.

Taksi premium disediakan lahan parkir khusus di terminal kedatangan dan tempat di dekat pangkalan 
taksi di bandara untuk taksi premium yang siaga. Jika tempat yang diperuntukkan kosong, staf bandara 
akan meminta unit taksi premium lainnya untuk mengantre di tempat khusus yang kosong tersebut. 
EKJJ diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada bandara berdasarkan persentase tertentu dari 
pendapatannya yang diperoleh dari hasil pengambilan penumpang di bandara.

VATB

VATB meliputi pelayanan limosin yang dioperasikan oleh Perseroan di Bali, Bandung dan Lombok dan 
pelayanan lainnya. Pada bulan Juli 2012, Perseroan juga memulai kegiatan operasional pelayanan 
limosin di wilayah Jakarta. Perseroan juga memiliki armada kendaraan dalam jumlah kecil, dimana 
Perseroan memberikan pelayanan penyewaan kendaraan di wilayah Jadetabek, khususnya kepada 
perusahaan-perusahaan dibawah Grup Rajawali.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali jumlah armada)

VATB
Pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember

 Periode empat bulan yang 
berakhir pada tanggal  

30 April
2009 2010 2011 2011 2012

Rata-rata jumlah armada 1) 332 232 106 94 89
Pendapatan dari Bisnis VATB 30.445,90 15.832,7 10.529,5 3.019,1 13.066,8
Pendapatan per kendaraan 91,7 68,2 99,8 32,1 146,8

1) Berdasarkan rata-rata jumlah armada operasional untuk periode tersebut. Tidak termasuk limosin yang dimiliki oleh ERU dan 
NT, untuk periode setelah 12 Agustus 2010.

Pelayanan limosin Perseroan di Bali, Bandung dan sejak Juli 2012, juga di Jakarta dan penyewaan 
kendaraan di wilayah Jadetabek dioperasikan melalui EMP. Perseroan juga mengoperasikan pelayanan 
limosin di Bali atas nama NT, dimana MKS memiliki kepemilikan sebesar 20,0% didalamnya. Pelayanan 
limosin Perseroan di Lombok dioperasikan melalui ERU, dimana MKS memiliki kepemillikan sebesar 
20,0% didalamnya. Perseroan mengoperasikan kendaraan melalui NT dan ERU berdasarkan perjanjian 
dengan pemegang saham mayoritas dari Perusahaan Asosiasi Perseroan. 

Per tanggal 30 April 2012, Perseroan mengoperasikan 74 kendaraan sehubungan dengan pelayanan 
VATB limosin Perseroan (termasuk 18 kendaraan yang dimiliki oleh NT dan 13 kendaraan yang dimiliki 
oleh ERU) dan 25 kendaraan sehubungan dengan pelayanan sewa kendaraan VATB.
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Pelayanan Limosin

Perseroan menyediakan jangkauan luas kendaraan mewah kepada para konsumen Perseroan di 
Jakarta, Bali, Bandung dan Lombok. Jenis kendaraan mewah mencakup Mercedes ML, BMW X5 
dan Toyota Komuter Hiace untuk melayani kebutuhan dari konsumen. Perseroan menyediakan 
kendaraan Mercedes E-class dan Mercedes ML bagi para konsumen di wilayah Jadetabek. Perseroan 
mengoperasikan pelayanan limosin tersebut untuk melayani hotel-hotel bintang lima seperti  
The St. Regis Bali Resort, The Laguna Resort & Spa, Nusa Dua Bali, Sheraton Bandung Hotel and 
Towers, Sheraton Senggigi Beach Resort, Novotel Lombok, The W Hotel dan The Four Seasons Hotel 
Jakarta.

Perseroan menawarkan pelayanan limosin baik untuk jangka pendek (short-term rental basis) maupun 
jangka panjang (long-term rental basis). Entitas Anak, EMP dan Perusahaan Asosiasi Perseroan, NT, 
mengadakan nota kesepahaman dengan manajemen dari setiap hotel yang dilayani oleh Perseroan 
di Bali dan Lombok. Para konsumen dari hotel-hotel tersebut yang menggunakan pelayanan limosin 
langsung dikenakan biaya oleh pihak hotel. Perseroan atau Perusahaan Asosiasi melakukan penagihan 
dari hotel-hotel setiap bulan dan membayar biaya komisi kepada hotel. Hotel-hotel tertentu menggunakan 
pelayanan limosin untuk jangka panjang (long-term rental basis) sekurang-kurangnya lima tahun. Untuk 
sewa jangka panjang (long-term rental basis), Perseroan mengizinkan klien Perseroan untuk memasang 
logo mereka pada kendaraan tersebut. 

Pada tahun 2011, Perseroan meluncurkan pelayanan “Smart for Two” melalui EMP sebagai pelayanan 
limosin alternatif baru bagi para konsumen di Bali. Pelayanan ini menyediakan kendaraan dengan dua 
tempat duduk kepada para konsumen, dilengkapi dengan unit GPS, dimana dengan Smart for Two 
para konsumen bebas untuk berkendara ke berbagai tempat tujuan mereka. Armada Smart for Two 
Perseroan dapat disewa per jam, atau secara harian, mingguan dan bulanan.

Pelayanan Penyewaan bus 

Perseroan juga berencana untuk melakukan ekspansi ke pelayanan penyewaan bus pada akhir tahun 
2012, dan berencana untuk menyediakan pelayanan penyewaan bus dengan kapasitas 25 dan 47 
tempat duduk di wilayah Jadetabek atas nama EKJJ menjelang akhir tahun 2012. Per tanggal 30 Juni 
2012, EKJJ telah memperoleh 25 izin untuk pengadaan bus guna kegiatan penyewaan bus oleh EKJJ. 
Pelayanan penyewaan bus akan disediakan bagi para konsumen perorangan dan konsumen korporasi, 
seperti perusahaan-perusahaan pariwisata dan perusahaan lain untuk acara-acara perusahaan. 
Perseroan berencana untuk menawarkan pelayanan penyewaan bus di hotel-hotel bintang lima, 
termasuk	hotel-hotel	yang	 terafiliasi	dengan	PT	Rajawali	Corpora,	guna	melengkapi	 jenis	pelayanan	
limosin Peseroan yang telah ada saat ini.

Pelayanan Penyewaan Kendaraan

Perseroan mengoperasikan armada kendaraan dalam jumlah kecil di wilayah Jadetabek yang disewakan 
untuk jangka pendek (short-term basis). Para konsumen utama dari pelayanan penyewaan kendaraan 
adalah perusahaan lainnya yang berada di bawah Grup Rajawali.

Pemesanan, Pengiriman Kendaraan dan Pelayanan Konsumen

Perseroan memiliki pusat panggilan taksi (call center) yang beroperasi selama 24 jam dimana penumpang 
dapat melakukan pemesanan melalui telepon. Per tanggal 30 April 2012, Perseroan mempekerjakan 
190 karyawan purna waktu di pusat panggilan taksi (call center) yang melayani wilayah Jadetabek. 
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011, pusat panggilan taksi (call 
center) Perseroan yang memiliki lebih dari 300 sambungan telepon, memproses secara berturut-turut 
sekitar 296.184, 358.867 dan 321.254 pemesanan. Perseroan sedang dalam proses membuat aplikasi 
pemesanan melalui telepon seluler agar para konsumen dapat memesan taksi melalui telepon genggam 
dan merencanakan agar pelayanan tersebut dapat tersedia bagi para konsumen pada tahun 2013.
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Perseroan menggunakan DDS dan pengiriman pemesanan taksi melalui radio (radio dispatch system/
RDS) yang beroperasi selama 24 jam untuk mengirimkan pemesanan taksi reguler dan taksi premium 
Perseroan. Pada saat pemesanan melalui telepon diterima oleh pusat panggilan taksi (call center), 
Perseroan dapat mengirimkan informasi mengenai lokasi penjemputan konsumen melalui DDS kepada 
taksi yang berada dalam radius tiga kilometer dari lokasi penjemputan. Apabila kendaraan belum 
dilengkapi dengan DDS (khusus untuk kendaraan taksi yang beroperasi di luar daerah Jadetabek), maka 
informasi lokasi penjemputan konsumen akan disampaikan melalui RDS kepada unit taksi terdekat. Per 
tanggal 30 April 2012 Perseroan telah meneruskan 102.563 panggilan telepon melalui DDS.

Sebagian besar taksi reguler dan taksi premium yang dioperasikan oleh Perseroan atau Perusahaan 
Asosiasi telah dilengkapi oleh terminal DDS yang terintegrasi. Per tanggal 30 April 2012, Perseroan 
telah menerapkan teknologi DDS terbaru pada 5.939 dari 6.015 kendaraan dalam armada taksi reguler 
Perseroan (termasuk kendaraan yang belum beroperasi) di wilayah Jadetabek, dan berencana untuk 
meyelesaikan penerapan teknologi DDS secara menyeluruh di wilayah Jadetabek pada akhir tahun 
2012. Perseroan berencana menghapuskan RDS secara bertahap setelah semua taksi Perseroan 
dilengkapi dengan DDS.

Perseroan menggunakan fasilitas pengiriman dan pelacakan taksi (dispatch dan tracking) melalui 
jaringan GSM. Dengan menggunakan fasilitas pengiriman dan pelacakan taksi (dispatch dan tracking) 
melalui jaringan GSM, fasilitas ini mampu secara cepat dan akurat melacak keberadaan taksi-taksi 
Perseroan di wilayah perkotaan yang padat penduduknya.

Sistem pengiriman taksi (dispatch) GSM Perseroan menggunakan data peta digital berkualitas tinggi 
untuk memfasilitasi pengiriman informasi pemesanan kepada kendaraan yang terdekat, memberikan 
informasi mengenai kedatangan taksi serta parameter penting lainnya untuk memastikan kepuasan 
penumpang. Hal ini memungkinkan pusat panggilan taksi (call center) untuk berkomunikasi secara 
efektif dengan para pengemudi taksi sehingga mempersingkat waktu tunggu penumpang. 

Sistem DDS Perseroan juga dilengkapi dengan sistem pelacakan global (global tracking system), yang 
memungkinkan Perseroan untuk melacak keberadaan taksi. Perseroan memonitor taksi premium yang 
dioperasikan oleh Perseroan secara seksama dan mampu untuk melacak keberadaan, kecepatan, 
status serta informasi lainnya dari kendaraan tersebut secara real time melalui pusat pemantauan 
yang berada di kantor pusat Perseroan. DDS merupakan sistem dua arah (two-way system) yang juga 
memungkinkan para pengemudi menghubungi pusat pemantauan dalam keadaan darurat.

Perseroan memiliki layanan telepon pelayanan konsumen yang dapat digunakan oleh para penumpang 
untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan mereka. Perseroan berupaya untuk menindaklanjuti 
semua keluhan dalam menjamin kepuasan konsumen. Perseroan juga secara berkala memantau 
jaringan media sosial dan membuat akun perusahaan di Facebook dan Twitter untuk memantau 
masukan-masukan sehubungan dengan pelayanan Perseroan.

Argo dan Sistem Pembayaran

Argo taksi untuk taksi reguler dan taksi premium ditetapkan untuk masing-masing lokasi oleh pemerintah 
propinsi	dan	ditinjau	secara	berkala,	biasanya	ketika	terjadi	peristiwa	signifikan	yang	akan	berdampak	
pada penyesuaian argo, seperti kenaikan harga bahan bakar. Sebelum argo disesuaikan, pemerintah 
propinsi akan meninjau dan mempertimbangkan usulan-usulan mengenai besaran argo yang diajukan 
oleh Organda. Pemerintah propinsi kemudian akan mengumumkan argo yang telah disesuaikan 
dalam kisaran tertentu. Taksi yang dioperasikan oleh Perseroan dan Perusahaan Asosiasi biasanya 
menerapkan argo minimum sebagaimana ditetapkan oleh peraturan.

Setiap taksi reguler dan taksi premium dilengkapi dengan meteran argo digital dan printer, yang 
terintegrasi dengan terminal DDS, untuk menghitung jumlah argo yang harus dibayarkan oleh 
konsumen. Teknologi layar LED juga digunakan dalam setiap taksi untuk menampilkan informasi 
perjalanan tertentu, termasuk nama pengemudi dan rujukan pemesanan. Setiap taksi juga dilengkapi 
dengan alat “pembayaran mikro”. Alat pembayaran mikro ini dapat menggunakan sistem pembaca kartu 
(card reader) untuk memfasilitasi pembayaran tanpa uang tunai.
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Para konsumen akan diberikan kenyamanan dengan pembayaran tanpa uang tunai melalui program 
kartu prabayar “BCA Flazz” yang diterbitkan oleh Bank BCA, yang implementasinya direncanakan akan 
dimulai pada tahun 2012 dan diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh pada setiap unit taksi 
Perseroan pada akhir tahun 2013. Unit taksi Perseroan akan dilengkapi dengan sistem pembaca kartu 
(card reader) BCA Flazz, yang bersinergi dengan alat pembayaran mikro yang dapat memberikan 
kemudahan bagi para konsumen untuk membayar ongkos melalui kartu prabayar. Para konsumen 
dapat mengisi (top-up) kartu BCA Flazz mereka di setiap cabang Bank BCA.

Standar Keselamatan dan Manajemen Kualitas

Perseroan berkomitmen pada kegiatan operasional yang aman. Perseroan mematuhi peraturan-
peraturan daerah mengenai keselamatan, termasuk peraturan mengenai kelengkapan kendaraan, 
kualifikasi	pengemudi	dan	pengoperasian	kendaraan	dengan	aman.

Perseroan melaksanakan program-program keselamatan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan dan 
pengujian keselamatan selama berlangsungnya kegiatan operasional Perseroan. Perseroan melakukan 
pemeriksaan atas setiap taksi sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan mewajibkan para 
pengemudi untuk memenuhi syarat-syarat pemeliharaan. Perseroan juga melaksanakan sejumlah 
program keselamatan untuk para pengemudi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan serta untuk meminimalisir klaim karena kecelakaan. 

Sebelum taksi meninggalkan pool, Perseroan mewajibkan para pengemudi untuk melakukan 
pemeriksaan kendaraan guna memastikan bahwa standar-standar keselamatan kendaraan terpenuhi. 
Perseroan juga secara berkala memeriksa kendaraan guna menjamin bahwa mereka memenuhi 
berbagai standar yang ditetapkan dalam pedoman standardisasi Perseroan, yang memuat standar 
kendaraan Perseroan, termasuk pelat nomor, penempatan stiker, dan kondisi interior dan eksterior 
kendaraan. Perseroan melengkapi setiap taksi dengan berbagai alat keselamatan, termasuk sabuk 
pengaman untuk pengemudi dan penumpang, alat komunikasi radio, kotak pertolongan pertama pada 
kecelakaan, lampu darurat dan tombol panik untuk memberikan sinyal kepada pusat panggilan taksi 
(call center) dalam keadaan darurat. Perseroan secara rutin berkoordinasi dengan aparat penegak 
hukum setempat untuk melakukan razia di jalan guna mencegah adanya pengemudi yang tidak terdaftar 
mengemudikan kendaraan Perseroan.

Sesuai dengan peraturan, Perseroan secara rutin menyegel melakukan tera dan melakukan kalibrasi 
ulang terhadap meteran argo pada taksi Perseroan melalui Badan Metrologi, Dinas Perdagangan 
dan Industri Daerah (DKI Jakarta), untuk memastikan bahwa meteran argo berfungsi sebagaimana 
mestinya. Perseroan memberikan sanksi berat kepada setiap pengemudi yang didapati telah merusak 
atau	memodifikasi	meteran	argo,	termasuk	pemecatan	sesuai	dengan	kebijakan	Perseroan.
Perseroan juga menerapkan prosedur-prosedur bagi para pengemudi dalam menangani barang-barang 
penumpang yang tertinggal dalam taksi. Jika seorang pengemudi menemukan barang milik penumpang 
yang tertinggal dalam taksi, pengemudi tersebut wajib untuk mengamankan dan menyerahkan barang 
tersebut ke pool untuk disimpan. Pusat panggilan taksi (call center) yang berada di kantor pusat 
Perseroan kemudian dinformasikan sehingga jika ada pertanyaan dari penumpang, barang tersebut 
dapat	diidentifikasi	dan	dikembalikan	kepada	yang	berhak.	

Pada	tahun	2011,	Perseroan	mendapat	sertifikasi	ISO9001:2008	untuk	manajemen	kualitas	pelayanan	
transportasi publik. Perseroan merupakan penyedia pelayanan transportasi pertama di Indonesia 
yang mendapat akreditasi tersebut. Pada tanggal 23 Mei 2011 Perseroan menerapkan Manajemen 
Kualitas Pelayanan berdasarkan ISO9001:2008, yang mencakup pedoman-pedoman untuk berbagai 
bagian dari bisnis Perseroan, termasuk diantaranya pengaturan operasional, pelayanan konsumen, 
teknologi informasi, keuangan dan akuntansi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemampuan 
manajemen dalam memantau kegiatan usaha Perseroan secara menyeluruh.
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Teknologi Informasi dan Operasional

Sistem teknologi informasi Perseroan meliputi sistem operasional Perseroan dalam mengelola berbagai 
proses di setiap pool taksi Perseroan seperti Setoran Harian dan biaya pemeliharaan, pendaftaran dan 
identifikasi	 para	 pengemudi,	 pelacakan	pergerakan	 armada	 taksi	Perseroan	dan	pengelolaan	 pusat	
panggilan taksi (call center). Perseroan telah membangun infrastruktur Internet Protocol (IP) untuk 
menghubungkan kantor pusat Perseroan, pusat panggilan dan pelacakan (call dan dispatch center) 
dan sebagian besar taksi reguler dan taksi premium melalui DDS Perseroan. Infrastruktur IP meliputi 
jaringan utama (backbone) IP, sistem dan penyimpanan serta praktek keamanan terkait. Perseroan juga 
memiliki sistem intranet untuk mengelola pelaporan keuangan, fasilitas penggajian dan penyebaran 
informasi.

Perseroan telah melengkapi sebagian besar taksinya dengan sistem DDS yang beroperasi selama 
24 jam dan teknologi seluler terintegrasi untuk meningkatkan waktu pengiriman taksi reguler kepada 
konsumen, serta memfasilitasi pelayanan yang memuaskan bagi para konsumen. 

F. ALUR PROSES LAYANAN TAKSI

Berikut ini merupakan alur proses layanan taksi yang diberikan oleh Perseroan kepada pengguna 
layanan taksi.

YA 

TIDAK 

Mulai 

Pusat panggilan taksi (call center) 
menerima dan mencatat  pemesanan 

taksi dari penumpang

 
Memasukkan permintaan pemesanan taksi 

(nama calon penumpang, alamat, jam jemput, 
tujuan dan nomor telepon untuk dikonfirmasi) 

Konfirmasi 15 menit 
apabila tidak ada taksi 

 

 

Taksi terkirim ke alamat jemput 

 
Lelang melalui radio 

Konfirmasi 
penumpang 

Pemesanan 
dikonfirmasi 1 jam 

sebelum jam jemput 

\
Selesai 

Pelacakan 
menggunakan   

DDS 
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Berdasarkan alur diatas, proses layanan taksi yang diberikan Perseroan diawali pada saat penumpang 
menelepon pusat panggilan taksi Perseroan untuk memesan taksi. Karyawan yang berada di pusat 
panggilan taksi kemudian akan menerima panggilan tersebut dan mencatat pemesanan taksi dari calon 
penumpang. Setelah itu, karyawan tersebut akan memasukkan data calon penumpang yang melakukan 
pemesanan taksi seperti nama calon penumpang, alamat, jam jemput, tujuan dan nomor telepon 
untuk	dikonfirmasi.	Pusat	panggilan	 taksi	akan	mengkonfirmasi	kepada	calon	penumpang	mengenai	
pemesanannya,	dengan	dua	kondisi:	(i)	konfirmasi	pemesanan	akan	dilakukan	15	(lima	belas)	menit	
kemudian setelah calon penumpang melakukan pemesanan taksi bila tidak ada unit taksi yang tersedia, 
apakah	calon	penumpang	masih	bersedia	menunggu	unit	taksi	untuk	menjemputnya,	dan	(ii)	konfirmasi	
pemesanan akan dilakukan 1 (satu) jam sebelum jam jemput calon penumpang untuk meyakinkan 
alamat	jemput.	Setelah	konfirmasi	pemesanan	dilakukan,	akan	dilakukan	pelacakan	melalui	DDS.	Jika	
DDS dapat melacak unit taksi yang tersedia dekat area alamat jemput, unit taksi akan menuju ke alamat 
jemput. Jika selama kurang lebih 15 (lima belas) menit taksi tidak terlacak di dekat area alamat jemput, 
maka akan ditawarkan kepada pengemudi lain, dan taksi akan menuju ke alamat jemput. 

G. KENDARAAN DAN FASILITAS POOL TAKSI

Kendaraan 

Perseroan memiliki salah satu armada termuda dalam industri transportasi regional. Usia rata-rata dari 
armada taksi reguler Perseroan per tanggal 30 April 2012 adalah 2 tahun. 

Perseroan menggunakan model Toyota Limo untuk semua taksi reguler di wilayah Jadetabek dan model 
Toyota Limo dan Chevrolet Lova untuk taksi-taksi reguler Perseroan di kota-kota lain dimana Perseroan 
beroperasi. Per tanggal 30 April 2012, Perseroan mengoperasikan 6.396 unit taksi, dimana 6.015 
diantaranya beroperasi di wilayah Jadetabek. Unit taksi reguler Perseroan meningkat sebesar 93,3% 
dari 3.309 unit taksi yang beroperasi pada tahun 2008 menjadi 6.396 unit taksi yang beroperasi per 
tanggal 30 April 2012. EKJJ menggunakan kendaraan multi-guna (MPV) untuk setiap unit taksi premium 
yang dioperasikan oleh Perseroan. Dua model yang saat ini digunakan adalah Toyota Alphard dan 
Mercedes Viano. Taksi premium jenis Toyota Alphard telah dilengkapi dengan alat konversi gas yang 
memproses LPG sebagai suplemen dari bahan bakar bensin. Usia rata-rata dari unit taksi premium 
EKJJ per tanggal 30 April 2012 adalah 4 tahun dan per tanggal 30 Juni 2012 adalah 1,6 tahun. Per 
tanggal 30 April 2012, EKJJ memiliki 43 unit taksi premium di wilayah Jadetabek. Di Juli 2012, EKJJ 
memiliki tambahan 65 unit yang semuanya di wilayah Jadetabek.

Untuk pelayanan limosin jenis VATB, Perseroan dan Perusahaan Asosiasi mengoperasikan MPV dan 
sedan, termasuk model Mercedes ML, sedan Mercedes Benz E class, BMW X5 dan BMW 5 series dan 
Mini Coopers. Perseroan dan Perusahaan Asosiasi juga menggunakan Toyota Kijang, Toyota Alphard 
dan Toyota Komuter Hiace. Semua kendaraan limosin ini berusia di bawah empat tahun. Per tanggal 
30 April 2012, Perseroan dan Perusahaan Asosiasi mengoperasikan 99 kendaraan limosin, dimana 74 
diantaranya beroperasi di wilayah Bali dan Lombok.

Sebagian besar kendaraan yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Asosiasi dibeli dengan 
menggunaan pinjaman bank. Perusahaan Asosiasi membeli dan membiayai kendaraan yang mereka 
miliki berdasarkan syarat-syarat pembiayaan yang sama yang diberikan oleh Bank BCA kepada 
Perseroan. Biasanya sekitar 75% dari harga beli kendaraan dibiayai dengan pinjaman dengan bunga 
tetap selama 3 tahun, sisanya dibiayai oleh kas dari kegiatan operasional. Per tanggal 31 Desember 
2011 dan 30 April 2012 secara berturut-turut 97% dan 96% dari total pembiayaan Perseroan dibiayai oleh 
Bank BCA. Per tanggal 30 April 2012, pembiayaan Perseroan belum ada yang berasal dari pinjaman 
dengan bunga mengambang yang diberikan oleh bank dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pemeliharaan taksi reguler Perseroan merupakan tanggung jawab dari pengemudi berdasarkan skema 
kemitraan. Perseroan memelihara dan memperbaiki taksi premium dan VATB yang dioperasikan 
oleh Perseroan, dimana biayanya ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asosiasi. Pool taksi 
menyediakan wilayah dimana para pengemudi dapat memperbaiki dan mencuci taksi mereka, 
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mengganti oli dan ban, mengisi aki dan mendapatkan pelayanan pemeliharaan lain seperti perbaikan 
kecil dan penggantian suku cadang di pool taksi. Suku cadang tersebut disediakan di pool taksi dimana 
biaya ecerannya dipotong dari akun cadangan biaya pemeliharaan.

Setiap pengemudi taksi reguler diwajibkan untuk membayar biaya cadangan biaya pemeliharaan 
secara harian sebesar Rp40.000 per tanggal 30 April 2012. Perseroan menyimpan cadangan biaya 
pemeliharaan di dalam rekening Perseroan untuk kepentingan pengemudi. Biaya suku cadang dan 
biaya pemeliharaan lainnya dipotong dari akun cadangan biaya pemeliharaan pengemudi. Jumlah yang 
tersisa dalam akun pengemudi dikembalikan kepada pengemudi tersebut ketika perjanjian kerja sama 
berakhir atau ketika pengemudi melaksanakan opsinya berdasarkan skema kemitraan untuk membeli 
kendaraan dan mengkonversikan untuk penggunaan sendiri. 

Untuk taksi reguler, kerusakan akibat tabrakan dan perbaikan besar secara umum merupakan tanggung 
jawab pengemudi, dapat diperbaiki di bengkel yang dioperasikan oleh Perseroan di Jakarta atau pada 
dealer tempat kendaraan tersebut dibeli atau pada pabrik yang terkait selama kendaraan masih berada 
dalam masa garansi. Perseroan juga menutup asuransi kerugian total (total loss) untuk unit taksi 
reguler Perseroan. Jika kerusakan kendaraan mencapai lebih dari 75%, klaim asuransi dapat diajukan 
berdasarkan polis asuransi kerugian total (total loss) Grup atas kendaraan. Jika kerugian total (total 
loss) disebabkan karena kesalahan pengemudi, skema kemitraan dengan pengemudi tersebut berakhir 
dan jaminan pengemudi menjadi milik Perseroan.

Perusahaan Asosiasi Perseroan, EKJJ, menutup pertanggungan asuransi seluruh risiko (all risk) untuk 
unit taksi premium yang dioperasikan oleh Perseroan. Perlindungan asuransi kerugian total (total loss) 
dan seluruh risiko (all risk) untuk seluruh unit taksi reguler dan premium disediakan oleh Asuransi Astra. 
Untuk VATB, EMP dan Perusahaan Asosiasi menutup asuransi seluruh risiko (all risk) dan tanggung 
jawab pihak ketiga.

Untuk perbaikan kecil dan kerusakan akibat tabrakan, dana cadangan dikelola oleh asosiasi pengemudi 
di setiap pool taksi. Iuran untuk dana cadangan wajib disetor oleh setiap pengemudi taksi reguler kepada 
pool yang bersangkutan, dan dana dikelola oleh anggota pool taksi yang ditunjuk. Biaya untuk perbaikan 
kecil, kerusakan akibat tabrakan dan jumlah yang dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan 
kecil dalam hal terjadi kecelakaan, dibayarkan dengan menggunakan dana cadangan. Laporan yang 
memuat rincian mengenai kecelakaan, pengemudi dan jumlah yang dibayarkan selama jangka waktu 
tersebut, diterbitkan setiap minggu.

Bengkel Perbaikan Badan Kendaraan

Perseroan mengoperasikan bengkel perbaikan besar badan kendaraan melalui Entitas Anak, EMP, 
yang menyediakan perbaikan besar di Jakarta Barat. Untuk perbaikan besar badan kendaraan, para 
pengemudi memiliki pilihan untuk mengirimkan kendaraan mereka ke bengkel Perseroan atau bengkel 
Toyota. Biaya perbaikan untuk taksi reguler yang diperbaiki di bengkel Perseroan akan dipotong dari 
cadangan biaya pemeliharaan pengemudi. Bengkel perbaikan badan kendaraan Perseroan terbuka 
untuk umum, dimana sebagian besar dari pengguna jasanya adalah perusahaan-perusahaan asuransi.

Pool Taksi

Para pengemudi taksi reguler dan taksi premium setiap harinya diwajibkan untuk mengembalikan 
taksi ke pool taksi yang telah ditunjuk. Per tanggal 30 April 2012, Perseroan mempunyai 23 pool taksi, 
dimana 20 diantaranya berlokasi di wilayah Jadetabek dan sisanya berlokasi di luar Jakarta. Luas pool 
taksi mencakup maksimal sekitar 14.600 meter persegi dan setiap pool taksi dapat menampung 300 
sampai dengan 650 unit taksi. Pool taksi berfungsi sebagai depot dan pangkalan (shelter) bagi taksi 
yang sedang tidak beroperasi.

Pool taksi juga berfungsi sebagai tempat pengumpulan setoran dimana para pengemudi membayar 
Setoran Harian dan biaya pemeliharaan. Perseroan menyediakan beberapa loket penerimaan di setiap 
pool taksi untuk mengumpulkan Setoran Harian dan biaya pemeliharaan serta mencatat penerimaan ke 
dalam akun masing-masing pengemudi.
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Pool taksi menyediakan pusat pelayanan yang menawarkan jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk 
unit taksi. Perseroan memiliki sekitar 20 sampai dengan 45 karyawan di setiap lokasi pool taksi untuk 
menangani berbagai tugas lapangan, termasuk fungsi-fungsi administratif seperti pengumpulan setoran, 
penerimaan pengemudi baru, pengurusan gudang suku cadang dan membantu para pengemudi dalam 
pemeliharaan dan perawatan kendaraan. Pool taksi juga menyediakan bantuan jalan dan pelayanan 
derek untuk taksi-taksi Perseroan. Pelatihan dan pertemuan dengan para pengemudi juga dilakukan 
di pool-pool taksi Perseroan. Selain itu, pool taksi menyediakan tempat bagi para pengemudi untuk 
beristirahat, menjalankan kegiatan ibadah keagamaan serta berpartisipasi dalam komunitas pengemudi. 
Manajemen dan karyawan membertuk koperasi karyawan yang menawarkan makanan, minuman, 
pencucian kendaraan dan jasa-jasa tambahan lainnya di pool taksi Perseroan.

Pada tahun 2010, ESBC membeli tanah seluas 40.410 meter persegi yang berlokasi strategis dekat 
dengan Bandara Soekarno-Hatta yang akan dijadikan sebagai Mega Pool guna menampung taksi 
reguler, taksi premium dan bus. Proyek tersebut direncanakan selesai pada tahun 2013. Semua unit 
taksi premium akan ditempatkan di Mega Pool.

H. PENGEMUDI DAN PEMASOK UTAMA

Pengemudi, Perekrutan dan Pelatihan

Pengemudi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Perseroan. Per tanggal 31 Desember 
2009, 2010 dan 2011 dan 30 April 2012, Perseroan secara berturut-turut memiliki 3.198, 4.922, 6.002 
dan 6.396 pengemudi, tidak termasuk pengemudi cadangan untuk taksi reguler Perseroan. Per tanggal  
31 Desember 2011 dan 30 April 2012, Perseroan memiliki lebih dari 9.000 pengemudi cadangan taksi reguler 
Perseroan. Tabel berikut ini memuat rincian pengemudi Perseroan (tidak termasuk pengemudi cadangan 
taksi	reguler)	berdasarkan	bisnis	dan	wilayah	geografis	per	tanggal	yang	disebutkan	di	bawah	ini:

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember

Empat bulan yang 
berakhir pada 

tanggal 30 April
2009 2010 2011 2011 2012

Taksi Reguler:
 Jadetabek ................................................................................ 2.606 4.541 5.621 4.706 6.015
 Surabaya ................................................................................. 296 170 170 170 170
 Semarang ................................................................................ 125 122 122 122 122
 Medan...................................................................................... 89 89 89 89 89
 Lombok (1) ................................................................................ 82 - - - -
 Total taksi reguler .................................................................... 3.198 4.922 6.002 5.087 6.396

Taksi Premium:
 Jadetabek (2) ............................................................................. 43 - - - -
 Total taksi premium .................................................................. 43 - - - -

VATB:
 Jadetabek (3) ............................................................................. 289 83 25 54 25
 Bali (4) ....................................................................................... 39 24 34 30 43
 Lombok (5) ................................................................................ 4 - - - -
 Total VATB ............................................................................... 332 107 59 84 68

Total 3.573 5.029 6.061 5.171 6.464
(1)  Tidak termasuk para pengemudi yang dipekerjakan oleh LK setelah 12 Agustus 2010 ketika MKS melakukan divestasi atas 

80% kepemilikannya dalam ERU.
(2)  Tidak termasuk pengemudi yang dipekerjakan oleh EKJJ setelah 12 Agustus 2010 ketika MKS melakukan divestasi atas 80% 

kepemilikannya dalam EKJJ.
(3)  Perseroan memulai kegiatan operasional untuk pelayanan VATB limosin di wilayah Jadetabek pada Juli 2012 dan per tanggal 

31 Juli 2012, Perseroan mempekerjakan 13 pengemudi untuk segmen ini.
(4)  Tidak termasuk para pengemudi yang dipekerjakan oleh NT setelah 12 Agustus 2010 ketika MKS melakukan divestasi atas 

80,0% kepemilikannya dalam NT.
(5)  Tidak termasuk pengemudi yang dipekerjakan oleh ERU setelah 12 Agustus 2010 ketika MKS melakukan divestasi atas 80,0% 

kepemilikannya dalam ERU.
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Berdasarkan skema kemitraan, pengemudi taksi reguler adalah mitra dan bukan karyawan Perseroan. 
Masing-masing Perusahaan Asosiasi mempekerjakan pengemudi taksi premium dan VATB yang 
mereka miliki. Selain upah dan komisi untuk pengemudi taksi premium dan upah untuk pengemudi 
VATB, mereka juga menyediakan manfaat jaminan sosial bagi para pengemudi.

Perseroan merekrut para pengemudi terutama melalui rekomendasi dari pengemudi Perseroan yang telah 
ada. Perseroan mengadakan program insentif rekomendasi dimana pengemudi Perseroan menerima 
kombinasi uang tunai dan penghargaan berdasarkan jumlah pengemudi yang berhasil direkrut.

Perseroan juga merekrut para pengemudi melalui iklan media cetak dan radio. Sebagian besar dari 
pengemudi baru taksi reguler adalah pengemudi yang berpengalaman dan sebagian besar pengemudi 
baru taksi premium pernah bekerja sebagai pengemudi cadangan dari taksi reguler Perseroan. 
Perseroan juga secara berkala melakukan rekrutmen pengemudi di wilayah selain Jakarta yang 
merupakan tempat asal dari beberapa pengemudi Perseroan. Skema kemitraan Perseroan secara 
khusus telah sukses menarik minat dan mempertahankan para pengemudi taksi reguler Perseroan 
berdasarkan jumlah pengemudi yang menyelesaikan kontrak mereka.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat retensi 
pengemudi yang cukup tinggi. Tabel berikut menggambarkan jumlah perjanjian kerja sama yang berakhir 
dan jumlah total perjanjian kerja sama yang berlangsung pada periode-periode tertentu.

Keterangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember
Empat bulan yang 

berakhir pada tanggal 
30 April

2009 2010 2011 2011 2012
Jumlah perjanjian kerja sama yang telah berakhir 136 145 363 97 231
Rata-rata jumlah perjanjian kerja sama (1) 3.198 4.060 5.462 5.005 6.199

(1)  Dihitung dengan menambahkan jumlah perjanjian kerja sama pada awal periode dan pada akhir periode dan dibagi dua.

Semua pengemudi baru yang direkrut Perseroan (termasuk para pengemudi yang dipekerjakan oleh 
Perusahaan Asosiasi) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Perseroan 
melakukan pemeriksaan latar belakang termasuk catatan kriminal dan mewajibkan para pengemudi 
baru untuk memiliki surat izin mengemudi, berusia minimal 21 tahun dan lulus ujian standardisasi 
yang diadakan oleh Departemen Rekrutmen Perseroan. Untuk para pengemudi VATB (termasuk 
para pengemudi VATB yang dipekerjakan oleh Perusahaan Asosiasi), Perseroan mewajibkan mereka 
untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan dalam kasus-kasus tertentu seperti hotel 
yang menggunakan pelayanan limosin Perseroan, pengemudi tersebut juga harus melewati proses 
wawancara dengan klien Perseroan untuk memastikan agar pengemudi tersebut memenuhi standar 
yang ditetapkan oleh klien.

Perseroan juga memiliki para pengemudi cadangan untuk armada taksi reguler Perseroan. Kebijakan 
internal Perseroan menentukan bahwa taksi Perseroan dapat dioperasikan maksimum 18 jam per hari. 
Untuk mengoptimalkan penggunaan taksi tersebut, para Pengemudi Utama taksi reguler Perseroan 
diperbolehkan untuk mendaftarkan satu atau lebih pengemudi cadangan. Setiap pool taksi juga 
menyediakan sejumlah pengemudi cadangan yang tersedia bagi para pengemudi utama. Perjanjian 
kerja sama ditandatangani hanya oleh pengemudi utama, dan pengemudi utama bertanggung jawab 
atas tindakan dari pengemudi cadangan. Pengemudi utama dan pengemudi cadangan semata-mata 
bertanggung jawab atas pengaturan pergantian shift di antara mereka. Meskipun para pengemudi 
cadangan tidak diwajibkan untuk menandatangani perjanjian dengan Perseroan, mereka tetap harus 
terdaftar di sistem Perseroan dan diwajibkan untuk membayar jaminan sebesar Rp500.000 kepada 
Perseroan serta menghadiri pelatihan sejenis yang diadakan Perseroan untuk para pengemudi utama 
Perseroan.
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Pelatihan wajib dan sukarela diadakan secara berkala bagi para pengemudi Perseroan di lokasi pool 
taksi. Para pengemudi dilatih di bidang keselamatan seperti pencegahan kecelakaan, pelayanan 
konsumen, percakapan dasar dalam bahasa Inggris, penggunaan alat-alat yang dipasang dalam taksi 
seperti DDS dan sistem pembaca kartu (card reader) “BCA Flazz” dan cara berkendara yang ekonomis 
seperti manajemen konsumsi bahan bakar. Para pengemudi juga diberikan pengarahan singkat secara 
berkala oleh polisi mengenai kondisi dan kecelakaan lalu lintas.

Pemasok Utama 

Armada Perseroan berasal dari beberapa pabrikan, dimana Toyota merupakan pemasok kendaraan 
terbesar Perseroan. Perseroan membeli kendaraan Toyota untuk taksi reguler Perseroan dari Auto 2000, 
suatu entitas anak dari PT Astra International Tbk. Perusahaan Asosiasi membeli kendaraan Chevrolet 
dan Mini Cooper dari Nusantara Group dan Mercedes Viano dari Mercedes Indonesia, selaku dealer 
resmi untuk masing-masing pabrikan tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2011, semua armada taksi reguler Perseroan dibeli dari Toyota. Pembelian kendaraan terutama dibiayai 
dengan dana yang diperoleh dari fasilitas bank.

Untuk pembelian dari Auto 2000, Perseroan biasanya mengadakan perjanjian dengan jangka waktu 
satu tahun dengan Auto 2000 dan memberitahukan kepada Auto 2000 sekitar tiga sampai enam 
bulan sebelumnya mengenai jumlah kendaraan yang dibutuhkan Perseroan. Pada saat perjanjian 
ditandatangani, Perseroan membayar biaya komitmen sebesar Rp1,0 juta per kendaraan. Selanjutnya, 
Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari bank untuk membiayai pembelian tersebut. Berdasarkan 
perjanjian antara Perseroan dan Auto 2000, setelah pengiriman kendaraan ke pool Perseroan, 
Perseroan membayar kepada Auto 2000 dengan menggunakan dana internal sebesar 25% dari harga 
beli dikurangi dengan biaya komitmen yang telah dibayarkan sebelumnya. Tujuh puluh lima persen 
dari harga pembelian dibiayai melalui pinjaman Bank BCA dan dibayarkan oleh Bank BCA langsung ke 
Auto 2000. Perseroan dapat melakukan pembayaran harga beli dengan menggunakan dana internal 
lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dari bank di kemudian hari. Kendaraan yang dibeli oleh 
Perseroan selanjutnya digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Perseroan.

Perseroan membeli suku cadang dalam jumlah besar untuk pool taksi, dan memperoleh diskon 
pembelian dalam jumlah besar. Perseroan membeli suku cadang dari pabrikan kendaraan dan lebih 
dari 300 pemasok, termasuk Metro Motor, Sinar Safari, dan Jaya Agung. Perseroan juga membeli 
ban dalam jumlah besar dari berbagai pemasok seperti Goodyear, Jaya Agung dan Central Jaya Ban. 
Perseroan belum mengadakan suatu perjanjian pemasokan apapun dengan pemasok manapun dan 
membeli suku cadang hanya berdasarkan tagihan (invoice).

I. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perubahan Permintaan (Seasonality)

Bisnis taksi reguler dan taksi premium Perseroan tidak mengalami perubahan permintaan yang 
signifikan.	 Tingkat	 permintaan	 atas	 taksi	 premium	 biasanya	 meningkat	 selama	 liburan	 sekolah.	
Permintaan bisnis limosin VATB biasanya sejalan dengan industri pariwisata di Bali dan Lombok yang 
biasanya	menurun	selama	tiga	bulan	pertama	dalam	satu	tahun	dan	meningkat	secara	signifikan	untuk	
bulan-bulan berikutnya dalam tahun tersebut.

Pemasaran dan Penjualan

Sebagai bentuk pemasaran Perseroan, Perseroan mencantumkan nomor telepon dari pusat panggilan 
taksi (call center) Perseroan pada unit taksi dan melalui keberadaan unit taksi Perseroan di pangkalan 
taksi. Perseroan juga memasang iklan mengenai bisnis Perseroan melalui media cetak dan televisi dan 
secara berkala mengadakan acara perusahaan seperti donor darah para pengemudi dan pemberian 
beasiswa yang diliput oleh media. Perseroan juga bekerja sama dengan pusat-pusat perbelanjaan, 
kompleks apartemen dan tempat-tempat lain sebagai pangkalan bagi taksi Perseroan yang tersedia 
untuk para konsumen maupun penghuni apartemen. Dalam rangka mempertahankan hubungan baik 
dengan media, Perseroan menggunakan jasa dari Inka Maris Associates, suatu perusahaan hubungan 
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masyarakat (public relations). Perseroan juga ditunjuk sebagai kendaraan resmi untuk Turnamen 
Asosiasi Tenis Wanita tahunan pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Dalam menjalankan kegiatan 
pemasaran, Perseroan menawarkan jasa layanan taksi ke segmen pasar konsumen golongan ekonomi 
menengah ke atas pada beberapa wilayah operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Berikut ini merupakan peluang yang dimiliki oleh Perseroan untuk memperluas wilayah pemasaran dan 
segmen pasarnya:
•	 Infrastruktur	 transportasi	umum	yang	belum	berkembang	mendorong	pertumbuhan	industri	 taksi	

terutama di daerah perkotaan  
•	 Konsumen	kelas	menengah	menjadi	pendorong	pertumbuhan	industri	taksi
•	 Pembatasan	jumlah	kepemilikan	mobil	mendorong	komuter	untuk	menggunakan	jenis	transportasi	

lain  
•	 Harga	 Bahan	 Bakar.	 Kenaikan	 harga	 bahan	 bakar	 dapat	 mempengaruhi	 pembelian	 mobil	 dan	

penggunaan taksi di Indonesia, dimana kenaikan ini akan menyebabkan konsumen lebih banyak 
menggunakan taksi karena Pemerintah telah menentukan bahwa meskipun dengan adanya 
kenaikan harga bahan bakar sebesar 33%, semua perusahaan taksi hanya dapat menaikkan tarif 
taksi sebesar 20%.

J. PENGHARGAAN 

Perseroan telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain, termasuk:
•	 2011	–	Top 25 Indonesia Original Brand 2011	oleh	majalah	SWA;	
•	 2011	–	Top Indonesia Brand Champion and Service	oleh	majalah	SWA;	
•	 2011	 –	Corporate Image Award 2011 for the Taxi Category dari Frontier Consulting Group & 

Bloomberg Businessweek;	
•	 2011	–	 Indonesia Brand Champion Award 2011: The Best Taxi and The Most Popular Taxi dari 

MarkPlus Insight and Marketeers Magazine;	
•	 2011	–	Service Quality Award 2011 for Taxi Service Category dari Carre – Center for Customer 

Satisfaction and Loyalty;	
•	 2011	–	Service Excellence for Call Center 2011, Category Taxi Service from Carre – Center for 

Customer Satisfaction and Loyalty together oleh Service Excellence Magazine;	
•	 2011	–	Best CEO Award oleh majalah SWA.
•	 2011	–	Top 10 CFO Award	oleh	majalah	SWA;
•	 2010	–	Commendation Award 2010 at ISRA event oleh National Center for Sustainability Reporting;	
•	 2010	 –	 Juara	 pertama	 dalam	 penghargaan	 AdikaryaWisata	 dari	 provinsi	 DKI	 Jakarta	 untuk	

kontribusi	Perseroan	dalam	mengembangkan	industry	pariwisata	di	Jakarta;	
•	 2010	–	Taxi	Favorit	2010	dari	Kementerian	Budaya	dan	Pariwisata	dalam	Indonesia Tourism Award;	
•	 2010	–	Juara	pertama	dalam	kompetisi	terbaik	Medan	dalam	kompetisi	se-provinsi	yang	disponsori	

oleh	Kementerian	Perhubungan;	
•	 2010	–	Juara	pertama	dalam	kompetisi	terbaik	Lombok	dalam	kompetisi	se-provinsi	yang	disponsori	

oleh	Kementrian	Perhubungan;	
•	 2010	–	2nd rank Top 50 Admired Company Brands 2010	oleh	Bloomberg;	dan
•	 2010	–	13th rank Top 250 Indonesia Original Brands 2010 version oleh majalah SWA.

K. KOMPETISI 

Industri pelayanan taksi bersifat sangat kompetitif dan terkelompok berdasarkan wilayah operasional, 
dengan pemain nasional yang memiliki kegiatan usaha di berbagai kota yang tidak banyak jumlahnya. 
Setiap pasar biasanya terdiri dari sejumlah pemain lokal serta beberapa perusahaan yang berskala 
regional dan nasional. Para pesaing Perseroan mencakup para operator pelayanan taksi, limosin dan 
bus lainnya. Perseroan juga bersaing dalam skala kecil dengan para penyedia jasa yang menawarkan 
moda transportasi alternatif, seperti penyewaan kendaraan dan penyedia transportasi umum. Sebagian 
besar dari pesaing taksi dan limosin Perseroan terdiri dari operator regional atau lokal dengan skala 
kecil yang bersifat independen dalam pasar yang bersangkutan. Perseroan berencana agar bisnis 
Perseroan dapat menjadi lebih kompetitif mengingat para pesaing yang ada melakukan pengembangan 
dan banyaknya perusahaan baru yang masuk ke dalam industri ini.
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Perseroan bersaing untuk mendapatkan penumpang dengan mengutamakan reputasi, kualitas 
pelayanan, penetapan argo atau pemberian diskon atas argo kepada penumpang, kehandalan, jumlah 
armada dan jenis serta usia kendaraan. Dalam bisnis taksi reguler dan premium, Perseroan bersaing 
dengan dua pemain besar. Perseroan meyakini bahwa jumlah armada, pelayanan berkualitas tinggi 
dan kehandalan dari bisnis taksi reguler dan premium serta VATB yang dioperasikan oleh Perseroan 
membuat Perseroan mampu untuk bersaing secara efektif di pasar Indonesia.

Perseroan juga bersaing untuk mendapatkan pengemudi berdasarkan beberapa faktor, termasuk reputasi 
Perseroan, penetapan Setoran Harian untuk taksi reguler, upah dan komisi pengemudi untuk bisnis taksi 
premium serta upah untuk VATB yang dioperasikan oleh Perseroan, kendaraan yang disediakan dan 
insentif serta dukungan lain yang diberikan bagi para pengemudi. Perseroan meyakini bahwa skema 
kemitraan untuk bisnis taksi reguler memberikan Perseroan keuntungan yang bersaing dalam menarik 
minat para pengemudi dengan cara memberikan kesempatan kepada para pengemudi yang memenuhi 
syarat untuk membeli dan mengkonversikannya untuk penggunaan sendiri. Perseroan menawarkan 
kepada para pengemudi manfaat lainnya berdasarkan skema kemitraan seperti, penyediaan program 
beasiswa berdasarkan prestasi bagi anak-anak mereka setelah perjanjian kerja sama berlangsung 
selama satu tahun. Perseroan meyakini bahwa pelatihan dan dukungan yang diberikan oleh Perseroan 
kepada para pengemudi juga merupakan faktor yang menarik bagi para pengemudi.

Perseroan juga bersaing untuk mendapatkan izin taksi. Persaingan ini dibatasi oleh kesulitan dalam 
mendapatkan izin operasional taksi. Faktor utama dalam persaingan untuk mendapatkan izin 
operasional taksi mencakup kondisi keuangan Perseroan, reputasi, jumlah armada, jumlah pengemudi, 
kondisi pool taksi Perseroan, jenis dan usia kendaraan, dan infrastruktur Perseroan. Perseroan meyakini 
bahwa jumlah armada, penggunaan izin, kekuatan dari sisi keuangan, dan infrastruktur memungkinkan 
Perseroan berhasil dalam bersaing untuk mendapatkan izin.

L. LINGKUNGAN 

Perseroan mematuhi ketentuan dan peraturan di bidang lingkungan hidup yang berlaku, termasuk 
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan emisi dan pembuangan limbah. Grup Express 
meremajakan taksi reguler dan taksi premium setelah penggunaan enam sampai tujuh tahun, yang 
membantu dalam menjaga tingkat emisi Perseroan sesuai dengan pedoman pemerintah. Perseroan 
mewajibkan setiap taksi untuk mengikuti dan lolos uji emisi di unit pemeriksaan kendaraan bermotor 
dari lembaga transportasi setempat. Uji emisi dilakukan setiap enam bulan. Unit taksi premium dengan 
jenis Toyota Alphard yang dioperasikan oleh Perusahaan Asosiasi menggunakan kombinasi dari LPG 
dan bensin untuk membantu mengurangi tingkat emisi. Perseroan juga diwajibkan untuk mematuhi 
peraturan mengenai pembuangan limbah. Perseroan mengelola limbah berbahaya Perseroan seperti 
aki dan pelumas melalui daur ulang dengan bantuan dari pihak ketiga. 

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses pengajuan Usaha Kelola 
Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan. Tabel berikut ini menyajikan jenis limbah yang dihasilkan 
dari kegiatan operasional Perseroan beserta penanganan dan upaya pemantauannya:

Jenis Limbah Sumber Limbah Proses Penanganan Limbah Upaya Pemantauan
Kualitas udara 
(debu) dan 
kebisingan

Mobilisasi kendaraan 
taksi 

Penanaman pohon pelindung seperti 
pohon tanjung, mahoni, sepanjang 
parkiran dan tanaman hias pada taman

Pengambilan sampel kebisingan 
udara dengan alat penguji

Limbah padat Limbah padat yang 
dihasilkan dari kegiatan 
pool taksi

Pemanfaatan lubang galian dan 
pembangunan bak tertutup untuk 
penampungan dan kerja sama 
pengangkutan dengan Dinas kebersihan 
kota

Pengamatan langsung jumlah 
limbah padat domestik 

Arus lalu lintas dan 
kemacetan

Mobilisasi kendaraan 
taksi 

Penyiapan petugas pengatur lalu lintas Pengamatan terhadap kelancaran 
lalu lintas disekitar kegiatan

Air cucian 
kendaraan

Pencucian kendaraan 
di pool

Pembuatan saluran drainase yang 
memadai

Pengamatan fungsi saluran 
drainase dan pengamatan berkala 
saluran air di sekitar lokasi pool
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M. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk mendaftarkan nama “Express 
Group”, dan “Tiara Express” dan logo Perseroan di Indonesia untuk jenis layanan taksi, VATB serta 
premium taksinya. Per tanggal 30 April 2012, permohonan pendaftaran merek tersebut masih dalam 
proses pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia.
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X.  KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Informasi yang terdapat dalam bagian ini telah disusun oleh Euromonitor (selanjutnya disebut 
sebagai ”Konsultan Industri”) untuk tujuan dimasukkan dalam keperluan penyusunan Prospektus. 
Seluruh informasi dan data yang disajikan dalam bagian ini telah disediakan oleh Konsultan Industri. 
Konsultan Industri telah menyatakan bahwa informasi statistik dan grafik yang terdapat dalam bagian 
ini diambil dari database mereka maupun dari sumber lainnya. Sehubungan dengan hal ini, Konsultan 
Industri telah menyatakan bahwa: (i) informasi tertentu yang dimiliki database berasal dari perkiraan 
atau penilaian profesional, (ii) informasi yang diperoleh dari database perusahaan lainnya mungkin 
berbeda dari informasi yang dimiliki Konsultan Industri; (iii) walaupun Konsultan Industri bertanggung 
jawab atas penyusunan informasi statistik dan grafik dan percaya bahwa informasi yang telah disusun 
akurat dan benar, kompilasi data dapat dikenakan proses audit dan proses validasi sehingga dapat 
terjadi kesalahan, (iv) Konsultan Industri, agen, petugas dan karyawan tidak bertanggung jawab untuk 
setiap kerugian yang diderita sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi atau dengan cara 
lain, dan (v) penyediaan data, grafik dan tabel tidak menutupi kemungkinan akan adanya kebutuhan 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Perseroan percaya bahwa informasi dan data yang terdapat 
dalam bagian ini dapat diandalkan, namun Perseroan tidak dapat menjamin keakuratan informasi atau 
data. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi maupun masing-masing afiliasinya juga tidak melakukan 
verifikasi secara independen atas informasi atau data yang ditampilkan. Calon investor tidak harus 
mengasumsikan bahwa informasi dan data yang terdapat dalam bagian ini adalah akurat pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan kecuali dinyatakan lain. Calon investor juga harus menyadari bahwa sejak 
tanggal diterbitkannya Prospektus ini mungkin terdapat perubahan dalam industri transportasi di 
Indonesia beserta dengan berbagai sektor terkait di dalamnya yang dapat mempengaruhi keakuratan 
atau kelengkapan informasi yang terdapat dalam Prospektus ini. 

Dengan alasan tertentu, nama-nama perusahaan pesaing Perseroan pada Bab ini disamarkan menjadi 
inisial “T“ dalam industri pelayanan taksi, inisial “L“ dalam industri layanan penyewaan limosin dan 
inisial “B“dalam industri layanan penyewaan bus.

A. INDUSTRI LAYANAN TAKSI DI INDONESIA

Tinjauan Pasar 

Total pengeluaran konsumen untuk industri jasa layanan taksi di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 
Rp4,1 triliun. Pada tahun 2011 lebih dari 60% pendapatan taksi berasal dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi (“Jabodetabek”). Hal ini mencerminkan tingginya tingkat permintaan dari penduduk 
yang relatif lebih mampu di Jabodetabek yang bersedia membayar lebih tinggi untuk transportasi yang 
lebih nyaman, serta kalangan pekerja kantoran yang menggunakan taksi untuk kegiatan bisnis mereka. 
Kehidupan para penduduk kota di Jabodetabek yang serba cepat serta sistem transportasi umum seperti 
bus dan kereta api yang kurang menunjang, telah menjadikan para konsumen beralih pada transportasi 
yang lebih bisa diandalkan yaitu taksi. Populasi penduduk di Jakarta pada tahun 2011 telah mencapai 
lebih dari 10 juta orang, dan dengan meningkatnya urbanisasi, menyebabkan timbulnya kebutuhan akan 
sistem transportasi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan transportasi para komuter. Namun upaya 
Pemerintah Indonesia yang masih belum berhasil dalam mengembangkan sistem transportasi umum 
mengakibatkan sebagian besar komuter lebih memilih untuk menggunakan mobil pribadi atau ojek 
maupun taksi. Pada tahun 2011, penggunaan taksi di Jabodetabek adalah sekitar 247 juta (berdasarkan 
jumlah transaksi) yang merupakan 73,2% dari total penggunaan taksi di seluruh Indonesia.

Mobil standard saloon (mobil sedan dengan kapasitas mesin <2000cc) merupakan kendaraan yang 
paling banyak ditawarkan oleh dealer. Mobil mewah jarang diminati karena sebagian besar komuter 
di Indonesia lebih memilih mobil standard saloon dengan pertimbangan harga yang lebih terjangkau, 
kualitas dan kenyamanan yang lebih baik. Namun demikian, pangsa pasar taksi untuk mobil mewah 
di masa mendatang diharapkan akan terus berkembang di Jabodetabek. Untuk saat ini, hampir tidak 
ada mobil mewah yang digunakan untuk jasa pelayanan taksi di luar Jabodetabek. Persaingan pada 
segmen pasar taksi yang menggunakan mobil mewah akan berubah pada tahun 2012, dimana terdapat 
dua grup perusahaan taksi terkemuka akan memasuki wilayah Bali, Surabaya, Makassar dan Manado. 
Mobil yang saat ini paling banyak digunakan untuk taksi di Indonesia adalah Toyota Limo, Nissan Sunny, 
Proton Wira, Kia Rio, Nissan Latio dan Chevrolet Lova. 
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Pada tahun 2011 industri taksi relatif terfragmentasi dengan jumlah operator taksi yang memiliki izin 
sebanyak 348 perusahaan. Namun, pasar taksi tersebut didominasi oleh lima pemain besar. Pada tahun 
2011, kelima pemain besar ini diperkirakan memiliki pangsa pasar sebesar 47,1% (berdasarkan ukuran 
armada). Pasar taksi di Indonesia terkonsentrasi di Jabodetabek dengan total pangsa pasar sebesar 
69,0% dari total unit armada, sementara di wilayah lain di Indonesia, perusahaan taksi cenderung 
memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, yang menunjukkan jumlah armada yang lebih kecil. Selain dari 
Jabodetabek, Bali, Batam dan Surabaya merupakan kota-kota dengan unit armada taksi yang besar 
yang didorong oleh aktivitas pariwisata dan kegiatan bisnis di kota-kota tersebut.   

Di Indonesia, terdapat dua jenis taksi yaitu taksi reguler dan taksi premium dimana penetapan tarif 
untuk kedua jenis taksi tersebut diatur oleh Pemerintah. Batas tarif yang ditetapkan untuk taksi premium 
lebih tinggi dari taksi reguler, sesuai dengan layanan yang ditawarkan. Sebagai contoh, salah satu 
perusahaan taksi premium memberlakukan tarif awal sebesar Rp7.500 dan kemudian Rp4.400 per 
kilometer, sedangkan perusahaan taksi premium lainnya dan Tiara Express (layanan taksi premium 
dari Grup Express) memberlakukan tarif awal sebesar Rp15.000 dan kemudian Rp6.000 per kilometer. 

1. Faktor-faktor Utama Pendorong Industri Taksi   

Saat ini industri taksi di Indonesia masih berada pada tahap berkembang. Hal ini tercermin pada tingkat 
pertumbuhan penerbitan izin taksi sebesar rata-rata CAGR 6% selama empat tahun terakhir (2007-
2011).  Pertumbuhan yang tinggi dalam industri taksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang 
paling mempengaruhi pertumbuhan industri taksi di Indonesia adalah infrastruktur transportasi umum 
yang belum berkembang dan adanya pembatasan jumlah kepemilikan mobil, dimana hal ini diperkirakan 
akan memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan permintaan layanan taksi di  Indonesia.  

Infrastruktur transportasi umum yang belum berkembang mendorong pertumbuhan industri 
taksi terutama di daerah perkotaan  

Sistem transportasi umum yang terutama terdiri dari bus dan kereta api listrik relatif belum berkembang 
di Indonesia, dimana hal ini dipengaruhi oleh berbagai masalah, antara lain seperti jumlah penumpang 
yang terlalu terlalu padat, jadwal kedatangan yang tidak dapat diprediksi, kondisi transportasi yang 
buruk, serta masalah keamanan. Dengan demikian, sebagian besar komuter cenderung memilih untuk 
menggunakan mobil pribadi, ojek atau taksi. Tingkat kemacetan lalu lintas di kota telah menyebabkan 
para pekerja enggan untuk mengemudikan kendaraan pribadi, sehingga taksi menjadi pilihan transportasi 
utama bagi komuter. Indonesia juga memiliki sejumlah kendaraan transportasi tanpa izin seperti ojek, 
yang dipilih oleh beberapa komuter karena harga yang terjangkau dan kemampuan untuk bergerak 
ditengah lalu lintas yang padat.     

Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan urbanisasi tertinggi dibandingkan dengan negara 
tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, yaitu sebesar 3% pada tahun 2010 hingga 2011. 
Dengan adanya tingkat pertumbuhan tersebut, industri taksi di Indonesia menjadi industri yang sangat 
menjanjikan dan mendorong munculnya banyak perusahaan taksi dalam beberapa dasawarsa terakhir. 
Hal ini telah meningkatkan pertumbuhan industri dan menimbulkan persaingan yang tinggi diantara 
para pemain di industri tersebut.

Konsumen kelas menengah menjadi pendorong pertumbuhan industri taksi

Selain dari faktor sistem transportasi umum kota yang kurang baik, faktor lain yang mendorong 
pertumbuhan industri taksi di Indonesia adalah pertumbuhan konsumen kelas menengah. Sesuai 
dengan statistik yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
populasi perkotaan di Indonesia akan tumbuh sebesar 13% selama periode lima tahun dari tahun 2010 
sampai tahun 2015. Selain itu, Bank Dunia juga memperkirakan jumlah konsumen kelas menengah di 
Indonesia akan melebihi 150 juta konsumen pada tahun 2014.

Para konsumen kelas menengah ini menggunakan layanan taksi untuk bepergian dari rumah menuju 
tempat mereka bekerja. Diperkirakan terdapat 4 juta penduduk daerah sekitar Jabodetabek yang masuk 
dan keluar kota Jakarta setiap hari.
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Pembatasan jumlah kepemilikan mobil mendorong komuter untuk menggunakan jenis 
transportasi lain  

Indonesia mengalami lonjakan penjualan mobil sebesar 17% dari tahun 2010 hingga 2011, dan sebesar 
11% (YoY) pada kuartal pertama tahun 2012. Berdasarkan estimasi terakhir dari The Economist, 
Indonesia membeli mobil dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan negara Asia Tenggara 
lainnya. Lonjakan jumlah pembelian mobil ini berdampak langsung pada kepadatan lalu lintas di negara 
ini, khususnya di kota seperti Jakarta. Sebagai gambaran, jumlah mobil untuk setiap satu kilometer di 
Indonesia telah tumbuh dari 53 mobil menjadi 186 mobil atau sebesar 248% dari tahun 2000 hingga 
2011. Untuk mencegah memburuknya kepadatan lalu lintas, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan 
baru mengenai uang muka minimum untuk kepemilikan mobil baru, dimana hal tersebut mempersulit 
calon pembeli untuk membeli mobil. Sejak tanggal 15 Juni 2012, pembeli mobil di Indonesia diharuskan 
membayar uang muka sebesar 30% apabila melalui pinjaman bank, dan sebesar 25%. Sekitar 65% 
dari semua pembelian mobil di Indonesia dibeli secara kredit, para konsumen yang pendapatannya naik 
namun masih belum mampu membeli mobil karena tingginya uang muka, akan memilih jasa layanan 
taksi, yang akan mendorong industri dengan penggunaan mereka.

Harga Bahan Bakar 

Meskipun Pemerintah Indonesia membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar sebesar 33% 
pada bulan April 2012, diperkirakan akan terjadi kenaikan harga di masa mendatang karena pada saat 
ini Pemerintah telah menanggung biaya subsidi bahan bakar yang sangat tinggi. Saat ini, kenaikan 
biaya bahan bakar telah memaksa Pemerintah untuk menanggung lebih dari USD 15 miliar untuk 
menjaga agar harga bahan bakar di Indonesia tetap rendah, dimana subsidi tersebut menyerap lebih 
dari 15% dari anggaran tahunan negara. Kenaikan harga bahan bakar dapat mempengaruhi pembelian 
mobil dan penggunaan taksi di Indonesia, dimana kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah 
konsumen yang menggunakan taksi karena Pemerintah telah menentukan bahwa meskipun dengan 
adanya kenaikan harga bahan bakar sebesar 33%, semua perusahaan taksi hanya dapat menaikkan 
tarif taksi sebesar 20%. Meskipun kenaikan tersebut akan mengurangi marjin laba perusahaan taksi di 
Indonesia, peningkatan penggunaan taksi oleh konsumen dapat menutup kenaikan biaya bahan bakar.     

2. Riwayat Pasar  

Kehadiran taksi di Indonesia untuk pertama kali tercatat pada akhir tahun 1960-an. Selama periode 
ini, biaya layanan taksi ditentukan dengan tarif per jam atau melalui negosiasi bergantung pada jarak 
perjalanan yang akan ditempuh. Layanan taksi pada saat itu dianggap sangat tidak terstruktur dan 
tidak terorganisir karena dioperasikan oleh Perusahaan Perseorangan atau supir independen. Tarif 
yang dikenakan sering kali terlalu tinggi dan merupakan masalah umum, untuk mengatasi masalah ini, 
maka pada tahun 1971 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan keputusan yang melarang kepemilikan 
tunggal dan supir independen dan menentukan bahwa izin operasional taksi hanya akan dikeluarkan 
bagi badan usaha yang memiliki sedikitnya 100 unit taksi.   

Setelah tahun 1971, para operator layanan taksi beroperasi dalam bentuk perseroan terbatas dan 
koperasi. Namun demikian, masih banyak supir yang menjalankan layanan taksi mereka sebagai 
bisnis yang independen. Sebagian dari mereka membentuk badan usaha agar dapat memperoleh izin 
operasional yang disyaratkan dalam keputusan Gubernur. Pada tahun 1972, sistem argo pertama kali 
diperkenalkan pada industri layanan taksi.    

Pada tahap awal perkembangan industri taksi, yang menjadi pelanggan utama dari layanan taksi adalah 
konsumen menengah keatas, wisatawan dan pengusaha. Masyarakat dengan penghasilan menengah 
dan kaum perkotaan pada umumnya lebih menggunakan jenis transportasi lain seperti becak, helicak, 
bajaj dan bus umum.   

Selama tahun 1980-an, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan industri taksi dengan 
mempermudah dan mempromosikan pembentukan koperasi sebagai model bisnis untuk industri taksi. 
Hal ini sesuai dengan visi Pemerintah untuk menggalakkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi 
Indonesia.   
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Selama tahun 1990-an, pertumbuhan industri taksi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 
Indonesia	 yang	 signifikan.	 Tingkat	 investasi	 asing	 langsung	 (foreign direct investment) yang tinggi 
selama periode tersebut telah meningkatkan pendapatan di industri ini sejalan dengan meningkatnya 
kegiatan bisnis di beberapa kota besar dan wilayah industri. Layanan taksi premium juga diperkenalkan 
pada kurun waktu yang sama, dimana mobil mewah yang semula digunakan untuk membawa para 
delegasi selama KTT Non-Blok (Non-Aligned Summit) pada tahun 1992 dikonversikan menjadi 
kendaraan transportasi komersial.   

Sejak awal tahun 2000-an, para penumpang menjadi lebih selektif atas layanan yang ditawarkan oleh 
perusahaan taksi. Selain dari layanan standar seperti argo dan penyejuk udara, penumpang juga 
menuntut layanan yang cepat, sopan dan dapat diandalkan. Dengan persaingan industri yang semakin 
ketat, perusahaan taksi juga bersedia untuk menyediakan layanan tersebut kepada para konsumen 
dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan membedakan perusahaan taksi 
mereka dari perusahaan taksi lainnya.    

3. Pangsa pasar di Indonesia 

Riwayat Pangsa Pasar  

Pangsa Pasar, Armada dan Penumpang untuk periode 2007-2011
2007 2008 2009 2010 2011 CAGR   

07 -11
Pangsa Pasar1 (dalam jutaan Rupiah) 1.982.362,8 2.346.397,1 2.634.671,3 3.231.848,3 4.114.222,7 20,0%
- Standard Salon2 1.950.106,9 2.285.272,4 2.544.764,7 3.113.475,2 3.859.351,4 18,6%
- Mobil Mewah3 32.256,9 61.125,7 89.908,5 118.373,1 254.870,3 67,7%
Jumlah Armada (dalam ribuan) 50,0 51,6 52,3 57,3 59,1 4,3%
Penumpang (dalam ribuan) 212.591 240.900 259.146 292.035 337.804 12,3%
Izin Operator Taksi4 295   309 323 330 348 4,2%

1. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari mobil Standard Salon. Mobil Standard Salon 

didefinisikan	sebagai	mobil	reguler,	dibawah	2000cc.
3. Mengacu	pada	pengeluaran	konsumen	pada	layanan	taksi	yang	berasal	dari	mobil	taksi	“Mewah”.	Mobil	Mewah	didefinisikan	

sebagai mobil high-end, diatas 2000cc.
4. Jumlah izin operator taksi hanya dilaporkan untuk periode historis tersebut. 
Sumber:Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Pangsa Pasar  Indonesia dari tahun 2007-2011
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Pertumbuhan pasar yang stabil selama beberapa periode terakhir

Pangsa pasar industri taksi berdasarkan pengeluaran konsumen di Indonesia pada tahun 2011 adalah 
sebesar Rp4,1 triliun. Pada tahun 2010, angka ini mencapai Rp3,2 triliun. Sementara kontribusi 
pangsa pasar yang terbesar berasal dari taksi reguler (taksi dengan kapasitas kurang dari 2000cc), 
taksi premium mengalami pertumbuhan sebesar 103,2% selama tahun 2010 – 2011, dari segi nilai 
pengeluaran konsumen. Hal ini disebabkan oleh adanya ekspansi para pemain utama pada segmen 
industri ini selama tahun tersebut, sehingga menghadirkan sekitar 400 taksi premium ke dalam pasar 
Jakarta pada tahun 2011. Selanjutnya, para pemain ini juga berencana untuk melakukan ekspansi 
di kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Bali, Surabaya, Makassar dan Manado. Dibandingkan 
dengan nilai pengeluaran konsumen untuk layanan taksi di Indonesia, jumlah keseluruhan taksi di 
Indonesia telah tumbuh dengan kecepatan stabil dalam periode terakhir, yaitu sebesar CAGR 4,3% 
selama periode tersebut. 

Pangsa pasar taksi mencatat kinerja tertinggi dalam 3 tahun terakhir (tahun 2009, 2010, dan 2011) 
yaitu sebesar CAGR 24,1%. Karena kemacetan lalu-lintas yang meningkat di beberapa kota, banyak 
penumpang kelas menengah lebih memilih menggunakan taksi dari pada mengemudi sendiri. Taksi 
premium saat ini hanya berada di Jakarta dengan tingkat  pertumbuhan yang sangat tinggi.

Persaingan pada pelayanan standar untuk taksi Salon Standar di antara para operator taksi, khususnya 
di	Jakarta	meningkat	secara	signifikan	menjadi	 lebih	ketat.	 	Monitor	LCD	di	kursi	belakang	dan	bon	
yang dicetak telah menjadi layanan standar untuk taksi salon pada beberapa operator taksi terkenal. 
Sementara kedua layanan ini merupakan layanan dasar taksi premium, taksi premium juga menawarkan 
fitur	tambahan	seperti	interior	yang	mewah,	sistem	GPS	dan	peralatan	EDC	untuk	pembayaran	dengan	
kartu kredit atau debet. Toyota Alphard, Mercedes Viano, Mercedes E Class, BMW seri 5 digunakan 
sebagai taksi premium.

Industri	taksi	menunjukkan	proyeksi	pertumbuhan	yang	signifikan	selama	2012	–	2016   

Proyeksi Pangsa Pasar berdasarkan Nilai, Armada, dan Penumpang untuk periode 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016 CAGR   

12 -16
Pangsa Pasar1 (dalam jutaan Rupiah) 5.065.563,4 6.183.292,5 7.639.242,7 9.404.511,9 11.767.026,0 23,5%
- Standard Salon2 4.718.477,7 5.726.446,8 7.024.402,1 8.570.449,5 10.609.002,6 22,5%
- Mobil Mewah3 347.087,7 456.847,7 614.840,7 834.062,4 1.158.024,4 35,2%
Jumlah Armada (dalam ribuan) 70,9 80,8 93,7 108,8 128,3 16,0%
Penumpang (dalam ribuan) 392.571 455.664 538.318 636.882 765.509 18,2%

1. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari mobil Standard Salon. Mobil Standard Salon 
didefinisikan	sebagai	mobil	reguler,	dibawah	2000cc.

3. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada	layanan	taksi	yang	berasal	dari		Mobil	Mewah.	Mobil	Mewah	didefinisikan	sebagai	
mobil high-end, diatas 2000cc. 

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Proyeksi Pangsa Pasar Indonesia tahun 2012-2016
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Selama periode proyeksi, pangsa pasar pengeluaran konsumen diharapkan dapat mempertahankan 
pertumbuhan industri yang sehat. Peraturan Pemerintah terkini melalui Keputusan Bank Indonesia yang 
menaikkan uang muka untuk mobil pribadi dari 10% menjadi 25%-30% diharapkan menurunkan penjualan 
mobil menjelang semester kedua tahun 2012. Menurunnya tingkat pembelian mobil akan memberikan 
dampak positif secara langsung terhadap industri taksi sehubungan dengan pengeluaran konsumen, karena 
konsumen yang tidak mampu membayar uang muka untuk mobil baru akan menggunakan transportasi 
umum lain, terutama taksi. Sehingga, pangsa pasar dalam industri taksi diharapkan dapat mencapai kinerja 
yang lebih baik selama periode proyeksi, dengan CAGR sebesar 23,5% dibandingkan dengan periode 
sebelumnya	(2007-2011)	sebesar	20,0%.	Permintaan	yang	signifikan	atas	15.000	taksi	juga	telah	diperkirakan	
oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (“Gaikindo”) untuk tahun 2012 dan 2013, namun hal 
tersebut dibatasi oleh kapasitas produksi mobil. Tingkat permintaan ini diharapkan menjadi stabil di masa 
depan yang akan memberikan CAGR yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut 
Gaikindo, penjualan taksi pada semester pertama 2012 sebesar 5.622 unit untuk negara ini, merupakan 
kenaikan penjualan sebesar 57,4% dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan pertumbuhan 
permintaan taksi di Indonesia yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang.

Industri taksi premium juga diharapkan memberikan kinerja yang baik selama periode proyeksi, meskipun 
pertumbuhan pengeluaran konsumen akan sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. 
Lonjakan permintaan taksi premium selama tahun 2011 – 2012 diharapkan menjadi stabil karena 
pertumbuhan pasar yang lebih baik dalam nilai transaksi dan jumlah armada. Pertumbuhan pangsa 
pasar untuk taksi premium diproyeksikan lebih tinggi dengan CAGR sebesar 35,2% dibandingkan 
CAGR standard salon sebesar 22,5%.

4. Pangsa pasar di Jakarta, Jabodetabek dan Bali   

Jakarta

Pangsa Pasar berdasarkan Nilai, Armada, dan Penumpang untuk periode 2007-2011
Jakarta 2007 2008 2009 2010 2011 CAGR   

07 -11
Pangsa Pasar1 (dalam jutaan Rupiah) 761.092,8 927.330,2 1.045.924,4 1.268.448,0 1.645.447,5 21,3%
- Standard Salon2 728.836,9 866.205,4 956.017,9 1.150.075,9 1.404.970,4 17,8%
- Mobil Mewah3 32.256,9 61.125,7 89.908,5 118.373,1 240.477,1 65,2%
Jumlah Armada (dalam ribuan) 19,4 20,6 22,0 23,7 25,0 6,5%
Penumpang (dalam ribuan) 85.962 99.948 107.714 124.207 144.109 13,8%

1. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari mobil Standard Salon. Mobil Standard Salon 
didefinisikan	sebagai	mobil	reguler,	dibawah	2000cc.

3. Mengacu	pada	pengeluaran	konsumen	pada	layanan	taksi	yang	berasal	dari		Mobil	Mewah.	Mobil	Mewah	didefinisikan	sebagai	
mobil high-end, diatas 2000cc. 

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research

Pangsa Pasar Kota Jakarta dari tahun 2007-2011
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Proyeksi Pangsa Pasar berdasarkan Nilai, Armada, dan Pengemudi untuk periode 2012-2016
 

Jakarta 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR   
12 -16

Pangsa Pasar1 (dalam jutaan Rupiah) 2.038.832,0 2.505.344,1 3.109.388,8 3.831.920,8 4.812.354,0 23,9%
- Standard Salon2 1.726.827,4 2.101.014,3 2.573.246,4 3.116.567,8 3.835.339,1 22,1%
- Mobil Mewah3 312.005,6 404.330,8 536.141,4 715.353,1 977.015,9 33,0%
Jumlah Armada (dalam ribuan) 28,5 32,5 37,7 43,7 51,6 16,0%
Pengemudi (dalam ribuan) 167.570 194.851 230.548 272.784 328.323 18,3%

1. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari mobil Standard Salon. Mobil Standard Salon 
didefinisikan	sebagai	mobil	reguler,	dibawah	2000cc.

3. Mengacu	pada	pengeluaran	konsumen	pada	layanan	taksi	yang	berasal	dari	Mobil	Mewah.	Mobil	Mewah	didefinisikan	sebagai	
mobil high-end, diatas 2000cc. 

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research

Proyeksi Pangsa Pasar Kota Jakarta Tahun 2012-2016
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Pertumbuhan pangsa pasar industri taksi di Jakarta menggambarkan pertumbuhan pengeluaran 
konsumen tertinggi sebesar 21,3% dibandingkan dengan wilayah lain di Jabodetabek. Pertumbuhan 
ini dipengaruhi oleh tumbuhnya kegiatan bisnis di Jakarta, yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang berkembang pesat, dan disertai dengan tingkat urbanisasi yang tinggi sebesar 3% 
pada tahun 2011. Selain itu, pertumbuhan pusat perbelanjaan besar juga telah mendukung adanya 
pertumbuhan yang cepat dalam industri taksi sehubungan dengan nilai pengeluaran konsumen dan 
ukuran armada di wilayah Jabodetabek selama periode lima tahun terakhir (2007-2011).  

Pasar taksi premium diharapkan dapat menggambarkan CAGR nilai pengeluaran konsumen yang sehat 
selama periode proyeksi yaitu sekitar 33,0%, meskipun lebih rendah dari pada periode lima tahun terakhir 
(2007-2011) dengan CAGR sebesar 65,2%. Pertumbuhan sektor sebagian besar dipengaruhi oleh 
kenaikan kebutuhan konsumen atas layanan taksi premium yang berkualitas, peningkatan pendapatan 
konsumen dan pembatasan pembelian mobil pribadi oleh Pemerintah. Dibandingkan dengan proyeksi 
pertumbuhan standard salon sebesar 22,1%, taksi premium diharapkan dapat mencapai tingkat 
pertumbuhan yang lebih tinggi dengan menambah armada taksi premium. Tingginya marjin laba yang 
diperoleh dari industri ini mendorong lebih banyak munculnya perusahaan taksi, dan diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri ini dimasa yang akan datang.
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Jabodetabek    

Pangsa Pasar berdasarkan Nilai, Armada, dan Penumpang untuk periode 2007-2011 

Jabodetabek1 2007 2008 2009 2010 2011 CAGR   
07 -11

Pangsa Pasar2 (dalam jutaan Rupiah) 1.330.378,9 1.594.164,0 1.771.421,4 2.117.152,1 2.704.301,2 19,4%
- Standard Salon3 1.298.123,0 1.533.039,2 1.681.513,9 1.998.778,9 2.463.824,2 17,4%
- Mobil Mewah4 32.255,9 61.124,7 89.907,5 118.373,1 240.477,1 65,2%
Jumlah Armada (dalam ribuan) 34,3 36,0 38,1 40,7 42,9 5,8%
Penumpang (dalam ribuan) 151.674 174.656 186.671 212.724 247.182 13,0%

1. Mengacu pada Wilayah Jabodetabek, kependekan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
3. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari Standard Salon. Mobil Standard Salon	didefinisikan	

sebagai mobil reguler, dibawah 2000cc.
4. Mengacu	pada	pengeluaran	konsumen	pada	layanan	taksi	yang	berasal	dari	Mobil	Mewah.	Mobil	Mewah	didefinisikan	sebagai	

mobil high-end, diatas 2000cc. 
Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research

Pangsa Pasar Jabodetabek dari tahun 2007-2011
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Proyeksi Pangsa Pasar berdasarkan Nilai, Armada, dan Penumpang untuk periode 2012 -2016

Jabodetabek1 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR   
12 -16

Pangsa Pasar2 (dalam jutaan Rupiah) 3.348.835,4 4.112.118,1 5.098.678,6 6.275.698,9 7.870.220,1 23,8%
- Standard Salon3 3.036.830,8 3.707.788,2 4.562.537,2 5.560.345,9 6.893.205,2 22,7%
- Mobil Mewah4 312.004,6 404.329,8 536.141,4 715.353,1 977.014,9 33,0%
Jumlah Armada (dalam ribuan) 48,9 55,9 65,0 75,7 89,7 16,4%
Penumpang (dalam ribuan) 287.873 335.380 397.841 472.312 570.718 18,7%

1. Mengacu pada Wilayah Jabodetabek, kependekan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
3. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari mobil Standard Salon. Mobil Standard Salon 
didefinisikan	sebagai	mobil	reguler,	dibawah	2000cc.

4. Mengacu	pada	pengeluaran	konsumen	pada	layanan	taksi	yang	berasal	dari	Mobil	Mewah.	Mobil	Mewah	didefinisikan	sebagai	
mobil high-end, diatas 2000cc. 

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research
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Proyeksi Pangsa Pasar Jabodetabek, dari tahun 2012-2016

Total nilai pengeluaran konsumen untuk industri layanan taksi di Jabodetabek menunjukan kinerja yang 
tinggi selama periode lima tahun terakhir (2007-2011) dengan CAGR sebesar 19,4%. Pertumbuhan 
CAGR yang tinggi ini dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan pengeluaran konsumen untuk taksi 
premium di wilayah Jabodetabek.  

Selama periode proyeksi, total pengeluaran konsumen pada industri taksi di Jabodetabek diperkirakan 
berada pada tingkat pertumbuhan yang sehat, dengan CAGR sebesar 23,8%. Dalam rangka memenuhi 
kenaikan permintaan akan kualitas layanan taksi yang lebih baik, perusahaan taksi diharapkan dapat 
memperbarui armada yang  ada dan menambah jumlah unit taksi premium. Saat ini, konsumen terbesar 
untuk layanan taksi premium adalah konsumen dengan pendapatan tinggi serta pengusaha yang ingin 
memberikan kesan profesional sebagai bagian dari kepentingan sosial atau bisnis mereka. Layanan 
taksi premium tumbuh dengan CAGR sebesar 65,2% untuk periode lima tahun terakhir (2007-2011) 
dan diasumsikan dapat tumbuh dengan CAGR sebesar 33,0% di periode proyeksi.   

Pangsa Pasar berdasarkan Nilai, Armada, dan Penumpang untuk periode 2007-2011 
Bali 2007 2008 2009 2010 2011 CAGR   

07 -11
Pangsa Pasar1 (dalam jutaan Rupiah) 86.734,4 106.076,2 134.186,4 170.953,5 228.393,9 27,4%
- Standard Salon2 86.734,4 106.076,2 134.186,4 170.953,5 228.393,89 27,4%
- Mobil Mewah3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Jumlah Armada (dalam ribuan) 1,9 2,1 2,4 2,9 3,4 15,7%
Penumpang (dalam ribuan) 10.212 11.727 14.135 17.021 20.796 19,5%

1. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari mobil Standard Salon. 
Mobil	Standard	Salon	didefinisikan	sebagai	mobil	reguler,	dibawah	2000cc.

3. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari  Mobil Mewah. Mobil 
Mewah	didefinisikan	sebagai	mobil	high-end, diatas 2000cc. 

Sumber:Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research

Pangsa Pasar Bali dari tahun 2007-2011
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Proyeksi Pangsa Pasar berdasarkan Nilai, Armada, dan Penumpang untuk periode 2012-2016 
Bali 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR   

12 -16
Pangsa Pasar1 (dalam jutaan Rupiah) 285.949,1 347.428,2 412.049,8 475.093,5 537.330,7 17,1%
- Standard Salon2 273.989,8 332.058,1 393.027,8 452.254,0 510.336,1 16,8%
- Mobil Mewah3 11.959,3 15.370,1 19.022,1 22.839,5 26.994,6 22,6%
Jumlah Armada (dalam ribuan) 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 3,3%
Penumpang (dalam ribuan) 22.637 23.786 24.971 26.195 27.457 4,9%

1. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi tipe “Standard Salon” dan “Mobil Mewah”.
2. Mengacu pada pengeluaran konsumen pada layanan taksi yang berasal dari mobil Standard Salon. Mobil Standard Salon 
didefinisikan	sebagai	mobil	reguler,	dibawah	2000cc.

3. Mengacu	pada	pengeluaran	konsumen	pada	layanan	taksi	yang	berasal	dari	Mobil	Mewah.	Mobil	Mewah	didefinisikan	sebagai	
mobil high-end, diatas 2000cc. 

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research

Proyeksi Pangsa Pasar Bali tahun 2012-2016 
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Di Bali, total pengeluaran konsumen tumbuh dengan CAGR yang tinggi yaitu sebesar 27,4% untuk 
periode lima tahun terakhir (2007-2011) dan pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh sektor 
pariwisata.  Pertumbuhan ini tidak dikontribusikan oleh taksi premium dalam periode lima tahun terakhir 
(2007-2011), karena Bali masih belum memiliki pasar untuk taksi premium. 

Dalam periode proyeksi, diharapkan dengan meningkatnya kegiatan BTMICE1 di Bali, kebutuhan 
akan mobil mewah meningkat, meskipun pertumbuhan kebutuhan mobil mewah ini tidak akan setinggi 
pertumbuhan tingkat nasional. Hal ini disebabkan karena perlambatan pertumbuhan pada industri taksi 
di Bali selama beberapa tahun terakhir.  Selain itu, harga  sewa mobil di Bali lebih murah dibandingkan 
dengan taksi.  Misalnya, rata-rata harga sewa untuk mobil MVP di Bali adalah Rp450.000 untuk 8 jam, 
sementara untuk taksi, konsumen harus menghabiskan sekitar Rp100.000 untuk sekali jalan.  Tarif taksi 
di Bali dianggap tertinggi di Indonesia karena beberapa operator menggunakan tarif tidak tetap atau 
negosiasi tarif berdasarkan jarak.  Karena itu, sebagian besar wisatawan lebih memilih untuk menyewa 
mobil selama perjalanan mereka di Bali. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan industri 
taksi di Bali sebesar CAGR 16,8% selama periode proyeksi, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 
CAGR 27,4% untuk periode lima tahun terakhir (2007-2011).    

Pemerintah Propinsi Bali saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan perjalanan bisnis ke Bali dengan 
melaksanakan kegiatan seperti promosi bisnis dalam bentuk konvensi dan pameran. Untuk memenuhi 
permintaan di masa yang akan datang, dua grup perusahaan taksi terkemuka bermaksud untuk masuk 
ke dalam industri taksi premium di Bali dalam tahun 2012 – 2013.   

1 BTMICE: Business, Travels, Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions (bisnis, perjalanan wisata, rapat, bonus, konferensi, pameran)
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Industri Layanan Taksi

1. Gambaran Umum

Industri layanan taksi di Indonesia relatif terfragmentasi, dengan Express Group bersama dengan 
satu perusahaan taksi terkemuka memimpin pasar dalam jumlah armada. Perusahaan layanan taksi 
biasanya berbentuk perusahaan independen atau koperasi. Selama 3 tahun terakhir penambahan 
pemain baru di industri taksi tidak terlalu banyak, dimana hanya satu perusahaan yang merupakan 
pemain baru dan cukup berhasil dalam memasuki industri ini. Hal ini mencerminkan sulitnya untuk 
memasuki industri taksi di Indonesia.  

Selama ini belum ada penggabungan atau pengambil-alihan perusahaan taksi di Indonesia yang 
bersifat	signifikan,	dimana	hanya	Cipaganti	Group	yang	pernah	melakukan	akuisisi	PT	Star	Line	pada	
awal tahun 2011 untuk memperluas armada bus. 

Khusus untuk industri taksi, terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan peningkatan modal. 
Pada tahun lalu, PT Panorama Sentrawisata Tbk mencoba mencari tambahan modal sebesar Rp160 
miliar untuk memperluas armada pariwisata dan transportasi, dimana sampai dengan 80% dari modal 
ini berasal dari pinjaman bank dan sisanya bersumber dari dana internal.  
    
2. Persaingan – Pemain Utama

10 Perusahaan Pelayanan Taksi Terbaik di Indonesia berdasarkan Jumlah Armada,  
untuk periode 2009-2011

Peringkat2 Perusahaan 
Jumlah Armada

2011 2010 2009
1 T1 15.698 15.094 14.827
2 Express Group 6.002 4.922 3.198
3 T2 3.200 3.000 2.800
4 T3 1.600 1.300 1.000
5 T4 1.350 1.300 1.200
6 T5 1.000 1.000 1.000
7 T6 1.000 800 700
8 T7 827 800 800
9 T8 800 800 800
10 T9 710 670 640

Lainnya 26.941 27.649 25.368
Total 59.128 57.335 52.333

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk Research

10 Perusahaan Pelayanan Taksi Terbaik di Indonesia berdasarkan Pangsa Pasar,  
Jumlah Armada, untuk periode 2009-2011

Peringkat Perusahaan 
Pangsa Pasar Jumlah Armada

2011 2010 2009
1 T1 26,5% 26,3% 28,3%
2 Express Group 10,2% 8,6% 6,1%
3 T2 5,4% 5,2% 5,4%
4 T3 2,7% 2,3% 1,9%
5 T4 2,3% 2,3% 2,3%
6 T5 1,7% 1,7% 1,9%
7 T6 1,7% 1,4% 1,3%
8 T7 1,4% 1,4% 1,5%
9 T8 1,4% 1,4% 1,5%
10 T9 1,2% 1,2% 1,2%

Lainnya 45,5% 48,2% 48,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research

2 Peringkat berdasarkan Jumlah Armada untuk tahun 2011 
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10 Pangsa Pasar Pemain berdasarkan Jumlah Armada, Indonesia, 2011

T1 Express Group

T2 T3

T4 T5

T6 T7

T8 T9

Lainnya 

Sumber: Trade interviews, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Desk research

Keseluruhan pasar di industri taksi cukup terfragmentasi, pangsa pasar didominasi oleh 3 pemain utama 
yang bersama-sama sebesar 42,2%. Pangsa pasar untuk 10 pemain utama berdasarkan total armada 
selama tahun 2011 adalah 54,6%. Selama tiga tahun (2009-2011), Express Group telah membuktikan 
menjadi pemain utama dengan kenaikan persentase pertumbuhan sebesar 2,5% dan 1,6% masing-
masing pada tahun 2010 dan 2011.   

Dalam 3 tahun terakhir terdapat penurunan pangsa pasar untuk pemain diluar sepuluh pemain utama. 
Hal ini  menunjukan bahwa perluasan jumlah armada yang dilakukan oleh sepuluh pemain utama 
mendominasi industri taksi di Indonesia.

B. INDUSTRI JASA PENYEWAAN LIMOSIN DAN BUS DI INDONESIA

TINJAUAN PASAR

Layanan Penyewaan Limosin berada pada tahap pengembangan 

Layanan penyewaan limosin merupakan layanan yang baru berkembang di pasar Indonesia. Pelanggan 
utama untuk bisnis ini adalah masyarakat berpendapatan tinggi, dimana layanan tersebut digunakan 
untuk acara seperti pernikahan dan perayaan lainnya. Selanjutnya, layanan ini juga digunakan oleh 
banyak perusahaan untuk acara-acara perusahaan. Layanan penyewaan limosin juga digunakan oleh 
hotel mewah di Indonesia (kelas bintang 3 ke atas), dimana hotel mewah menyewa layanan limosin 
untuk digunakan oleh tamu hotel. 

Pengeluaran konsumen untuk industri limosin mencapai Rp796,9 miliar pada tahun 2011 dan 
diproyeksikan untuk tumbuh dengan CAGR sebesar 14,8%.

Pemerintah belum mengatur industri penyewaan limosin karena industri ini masih dalam tahap 
perkembangan awal, dan sebagai akibatnya tarif layanan di industri ini ditentukan oleh masing-masing 
operator.

Layanan penyewaan bus merupakan sektor yang berkembang dengan baik dalam sistem 
transportasi di Indonesia.

Menyewa bus merupakan pilihan bagi sekelompok orang yang ingin melakukan perjalanan jarak 
dekat dalam negeri. Pertumbuhan pasar untuk layanan penyewaan bus ini sangat didukung oleh 
upaya pemerintah untuk mempromosikan pariwisata untuk wisatawan domestik dan internasional, 
sebagaimana dijelaskan dalam bagian-bagian berikutnya. Industri penyewaan bus saat ini diatur oleh 
Departemen Perhubungan terkait dengan penerbitan izin untuk operator bus. 

Pengeluaran konsumen untuk industri penyewaan bus mencapai Rp6.828,6 miliar pada tahun 2011 dan 
diproyeksikan untuk tumbuh dengan CAGR sebesar 12,4%.



178

1. Pendorong utama industri layanan penyewaan limosin dan bus

Industri layanan penyewaan Limosin menunjukkan permintaan yang kuat

Sebagian besar pemakai layanan penyewaan limosin mencari prestise yang ditawarkan dari layanan 
tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan industri 
layanan penyewaan limosin.

1. Semakin bertambahnya jumlah masyarakat berpenghasilan lebih tinggi yang menggunakan 
layanan limosin untuk acara pernikahan mereka

Dengan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk Indonesia, semakin banyak orang yang menyewa 
limosin untuk dipergunakan pada hari pernikahan mereka. 

2.  Perusahaan pengguna (Corporate user)

Merupakan suatu hal yang umum bagi perusahaan untuk mempergunakan layanan penyewaan limosin 
untuk menemani tamu VIP guna menunjukkan keramahtamahan kepada tamu mereka.

3.  Pegawai Negeri (PNS) 

Pegawai negeri yang menghadiri pertemuan di luar kota juga membutuhkan layanan penyewaan 
limosin. Para pejabat tinggi menikmati prestise yang diberikan melalui penyewaan limosin ini.

4.  Peristiwa penting atau konser-konser

Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia mampu menyelenggarakan lebih banyak acara bertaraf 
internasional. Sebagai contoh, Internasional Motor Show, International Furniture Craft and Fair 
Indonesia 2012 (IFFINA 2012), Internasional Furniture Manufacturing Components Show 2012 (iFMAC 
2012), International Consumer Electronics Show 2012 (ICES 2012), dan lain-lain. Acara-acara tersebut 
menarik minat para pembeli asing untuk mempergunakan layanan penyewaan limosin.

Selain itu, meningkatnya jumlah konser oleh artis internasional memberikan kontribusi besar pada 
permintaan layanan penyewaan limosin seperti Maroon 5, Russell Peters, The Cardigans, dan lain-
lain. Kedatangan mereka di negara ini membutuhkan layanan penyewaan limosin untuk prestise dan 
pertimbangan keamanan. 

Tujuh faktor yang mempengaruhi permintaan layanan penyewaan bus

Industri layanan penyewaan bus ini secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari 
rencana pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata. Hal-hal berikut merupakan faktor yang 
mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan industri penyewaan bus. 

1.  Penambahan jumlah corporate user

Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang menyewa bus untuk perjalanan tahunan perusahaan 
mereka, mempererat hubungan antar pekerja (team building session), seminar, rapat, dan lain-lain. 
Penyelenggaraan perjalanan ke kota lain merupakan hal yang umum bagi perusahaan sebagai bentuk 
penghargaan bagi para karyawan.

2.  Peningkatan Jumlah Perjalanan Sekolah

Industri pendidikan adalah salah satu konsumen utama yang menggunakan layanan penyewaan bus. 
Sekolah menggunakan layanan penyewaan bus untuk melakukan darma wisata, karya wisata, dan 
lain-lain. Pemakaian layanan penyewaan bus ini mencapai puncaknya pada hari libur di bulan Juni-Juli. 
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3.  Kenaikan	signifikan	perjalanan	dalam	negeri

Banyak masyarakat Indonesia yang berwisata saat memiliki kesempatan untuk melakukannya, terlepas 
dari  situasi ekonomi mereka, menyebabkan permintaan lebih banyak bagi jasa penyewaan bus. 

4.  Pemanfaatan liburan panjang akhir pekan

Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk berwisata melakukan perjalanan selama liburan panjang akhir 
pekan dimana pemesanan untuk layanan penyewaan bus di akhir pekan selalu penuh dan puncaknya 
terjadi selama liburan panjang akhir pekan. 

5.  Peningkatan pemberitaan oleh media

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak program televisi baru mengenai perjalanan domestik. 
Contohnya, program televisi “Wisata Kuliner” memperkenalkan masakan kuliner di seluruh Indonesia. 
“Koper dan Ransel” menyediakan informasi mengenai tempat wisata yang layak untuk dikunjungi (baik 
wisata alam maupun wisata sejarah) serta informasi-informasi perjalanan seperti akomodasi, makanan, 
dan lain-lain. Seringnya pemberitaan melalui program televisi tersebut meningkatkan minat masyarakat 
Indonesia untuk menjelajahi negara mereka sendiri.

6.  Peningkatan pemasaran atas obyek-obyek wisata

Indonesia memiliki berbagai tempat wisata alam eksotis yang belum diketahui baik oleh wisatawan 
domestik maupun internasional. Hal ini disebabkan karena kurangnya upaya pemasaran yang dilakukan 
oleh pemerintah setempat. Untuk memperbaiki kondisi ini, Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata di 
Bandung mengadakan pameran berjudul “Wonderful Nature (alam yang indah)” yang menampilkan 
enam tempat wisata yaitu Gunung Merbabu, Gua Kiskendo, Air Terjun Sekarlangit, Hutan Situgunung, 
Danau Situpanjalu dan Sungai Citunmang.  

Pemerintah juga telah melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan daya tarik tempat wisata yang 
ada pada saat ini, sehingga dapat meningkatkan minat para wisatawan untuk kembali mengunjungi 
tempat wisata tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2011 pemerintah daerah kota Bukittinggi telah 
menyediakan anggaran untuk perbaikan fasilitas di Taman Marga Satwa Budaya. Upaya perbaikan 
tempat wisata yang sukses antara lain Klenteng Sam Poo Kong dan Lawang Sewu di Semarang yang 
menarik kunjungan tetap para wisatawan dan telah menjadi tempat rekreasi bagi penduduk setempat. 

7.  Pengenalan tempat wisata baru

Pemerintah secara berkesinambungan telah melakukan pencarian atas tempat wisata baru atau 
membuat area hiburan baru. Pada saat ini Pemerintah sedang mencari tempat wisata alam yang 
menarik	dan	belum	teridentifikasi	sebagai	tempat	wisata	yang	potensial.	Sebagai	contoh,	pada	tahun	
2010 Pemerintah mengumumkan Gua Pindul di Gunungkidul (Yogyakarta) menjadi objek wisata. Selain 
itu, Pemerintah membangun beberapa tempat hiburan baru, misalnya Jungle Waterpark di Bogor yang 
beroperasi pada tahun 2007. Pada awal tahun 2012, pembangunan Bandung Skybridge (cablecar) 
telah selesai dan menjadi daya tarik wisata baru.

PERKEMBANGAN PASAR

Layanan penyewaan limosin dipengaruhi oleh industri pariwisata

Industri penyewaan limosin dimulai di Bali sekitar 20 tahun yang lalu. Bali adalah tujuan wisata yang 
dapat ditempuh dengan menggunakan mobil atau bus. Wisatawan dalam kelompok kecil yang terdiri 
dari 3 sampai 4 orang lebih sering memilih untuk menyewa mobil secara harian untuk perjalanan 
disekitar	pulau	Bali.	Dengan	meningkatnya	pendapatan	penduduk	dan	profil	wisatawan	kalangan	atas,	
terdapat peningkatan permintaan layanan penyewaan limosin karena tingginya tingkat kemewahan 
yang ditawarkan. Selain itu terjadi peningkatan jumlah hotel mewah, seperti Viceroy, Jimbaran Puri 
dan The Laguna Resort. Untuk menghindari pembayaran pajak perjalanan dan kendaraan, hotel-hotel 
mewah tersebut biasanya menggunakan layanan penyewaan limosin untuk transportasi tamu mereka.
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Layanan penyewaan limosin mulai diperkenalkan di kota-kota lain di Indonesia, seiring dengan 
bertambahnya tempat pariwisata di Indonesia. Pemerintah telah berperan secara aktif dalam 
menemukan tempat-tempat lain di Indonesia sebagai tujuan wisata yang secara tidak langsung 
merupakan berdampak positif bagi perkembangan layanan penyewaan limosin.

Layanan penyewaan bus memiliki sejarah yang panjang

Industri ini pertama kali muncul di Indonesia dalam bentuk bus antar kota yang memungkinkan 
masyarakat Indonesia melakukan perjalanan dengan tarif terjangkau. Permintaan untuk layanan bus 
tersebut sangat besar karena rendahnya jumlah pemilik kendaraan pribadi dan membaiknya status 
sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan penduduk dan disertai dengan 
meningkatnya jumlah perjalanan dalam negeri, masyarakat Indonesia cenderung untuk menyewa bus 
untuk keperluan perjalanan mereka. Selain itu, perusahaan di kawasan industri mulai menggunakan 
layanan penyewaan bus sebagai sarana transportasi penjemputan karyawan mengingat minimnya 
sarana transportasi umum menuju lokasi-lokasi tersebut. Industri layanan penyewaan bus ini terus 
menunjukkan pertumbuhan permintaan yang tinggi, khususnya untuk 5 tahun terakhir.

Layanan penyewaan bus berkembang dengan berbagai pilihan tarif dan fasilitas. Sebagai contoh, pada 
tahun 2008 PO Nusantara memperkenalkan konsep cyber bus (bus yang dilengkapi dengan fasilitas 
internet dan multimedia), yang menjadi sukses dalam waktu singkat. Cyber bus dilengkapi dengan 
berbagai hiburan (TV LCD, karaoke, home theatre dan kursi pijat serta PlayStation dan XBox) dan 
laptop dengan koneksi internet. Bus ini secara umum lebih luas dan menawarkan kenyamanan layaknya 
di rumah. Tarif cyber bus jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp6 juta (6 kali lebih mahal dibandingkan 
bus kecil) untuk sewa selama 18 jam dan dapat menampung hingga 11 orang. Banyak orang dengan 
jabatan tinggi seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menggunakan cyber bus.

PANGSA PASAR DAN TARIF 

1.  Pangsa pasar di Indonesia

Pengeluaran konsumen untuk layanan penyewaan limosin meningkat dari Rp268,3 miliar pada tahun 
2007 menjadi Rp796,9 miliar pada tahun 2011, dengan CAGR 31,3%. Sebagai salah satu industri yang 
baru berkembang, industri layanan penyewaan limosin mengalami pertumbuhan tinggi yang didukung 
oleh banyaknya permintaan atas layanan tersebut di kota-kota besar. Seperti industri lainnya, layanan 
penyewaan limosin mulai berkembang di kota besar seperti Jakarta.

Pengeluaran konsumen untuk layanan penyewaan bus meningkat dari Rp3,8 triliun pada tahun 2007 
menjadi Rp6,8 triliun pada tahun 2011, dengan CAGR 15,9%. Industri ini telah berkembang secara 
pesat selama lima tahun terakhir karena tingginya permintaan untuk penyewaan bus sebagai akibat dari 
meningkatnya jumlah komuter di Indonesia. 

Proyeksi Pangsa Pasar

Layanan penyewaan limosin merupakan industri yang relatif masih baru yang masih memiliki banyak 
potensi untuk tumbuh, dengan banyaknya pemain baru yang memasuki pasar. Para pelanggan mulai 
menghargai layanan penyewaan limosin tersebut dan bersedia membayar dengan tarif yang lebih tinggi. 
Selain itu, semakin banyak perusahaan multinasional yang mendirikan usaha mereka (baik kantor 
maupun pabrik) di Jakarta. Mengingat semua faktor tersebut, layanan penyewaan limosin diperkirakan 
akan tumbuh dari Rp979,2 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1,7 triliun pada tahun 2016, dengan 
CAGR 14,8%. 
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Layanan penyewaan bus sudah pada tahap yang dewasa. Layanan penyewaan bus banyak 
dipergunakan sebagai transportasi utama untuk dalam kota/antar kota. Meskipun kota-kota besar 
seperti Jakarta dan Bali tidak lagi memiliki potensi untuk berkembang, kota-kota lain yang baru mulai 
mengalami pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pengembangan layanan penyewaan bus. 
Dengan semakin banyaknya wisatawan yang menjelajahi obyek wisata baru yang masih jarang 
dikunjungi, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan atas layanan penyewaan bus. Layanan 
penyewaan bus ini diperkirakan akan tumbuh dari Rp7,8 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp12,4 triliun 
pada tahun 2016, dengan CAGR 12,4%.

2.  Tarif layanan penyewaan limosin dan bus

Variasi tarif dalam industri penyewaan limosin.

Dua jenis mobil yang paling sering digunakan untuk limosin adalah Toyota Alphard dan Mercedes. 
Kisaran tarif sewa limosin untuk Toyota Alphard adalah dari Rp1,75 juta per hari hingga Rp2,75 juta per 
hari. Rata-rata tarif sewa limosin adalah sekitar Rp2 juta per hari, termasuk penggunaan limosin selama 
12 jam dengan tambahan biaya per-jam sebesar 10% dari tarif sewa. Tarif tersebut sudah termasuk 
biaya sopir dan bahan bakar tetapi tidak termasuk parkir dan biaya tol. 

Ada beberapa perusahaan yang menyediakan limosin yang lebih mewah seperti Rolls Phantom, 
Hummer, Jaguar dan Bentley. Namun, pertumbuhan permintaan atas jenis limosin tersebut tidak stabil 
karena tarif sewa yang mahal. Biaya sewa harian untuk sebuah Rolls Royce Phantom adalah Rp45 juta, 
23 kali lebih mahal dari Toyota Alphard. 

Tarif sewa rata-rata untuk layanan penyewaan limosin mengalami kenaikan 5% setiap tahun. Tarif sewa 
tersebut bervariasi, bergantung pada jenis mobil yang dipergunakan serta kondisi mobil. Mobil dengan 
tipe terbaru biasanya dikenakan tarif 30% lebih tinggi dibandingkan dengan mobil tipe lama. 

Pada umumnya, limosin digunakan dengan jangka waktu maksimum selama tujuh tahun, namun pada 
pelaksanaannya, sebagian besar limosin hanya digunakan untuk jangka waktu 3-4 tahun. Semakin 
banyaknya konsumen yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan layanan penyewaan limosin 
dengan tipe kendaraan terbaru menyebabkan operator penyewaan limosin harus secara berkala 
memperbarui tipe limosin mereka untuk memenuhi permintaan tersebut.  

Persaingan Tarif Penyewaan Bus 

Ada tiga jenis ukuran bus: kecil atau yang umumnya dikenal dengan nama elf, sedang dan besar. Bus 
ukuran kecil umumnya dapat menampung 8-12 orang, bus ukuran sedang 20-40 orang dan bus ukuran 
besar 40-60 orang. Kategori bus sedang tersedia dengan kapasitas 27 tempat duduk dan 31 tempat 
duduk. Kategori bus besar tersedia dengan kapasitas 41 tempat duduk, 47 tempat duduk dan 59 tempat 
duduk. Tarif bervariasi bergantung pada kategori bus, dimana tarif untuk bus dengan kapasitas untuk 41 
tempat duduk dan 59 tempat duduk adalah sama karena termasuk dalam kategori bus yang sama. Hal 
ini disebabkan karena ukuran bus untuk setiap kategori adalah sama, meskipun terdapat perbedaan 
ukuran tempat duduk dan fasilitas yang tersedia. 

Tarif sewa bus untuk kategori bus kecil adalah sekitar Rp1 juta per hari sedangkan untuk kategori bus 
ukuran sedang adalah sekitar Rp2 juta per hari. Bus kategori besar dikenakan tarif sewa yang paling 
mahal yaitu Rp2,4 juta per hari. Tarif sewa tersebut termasuk penggunaan bus selama 12 jam dengan 
tambahan biaya per-jam sebesar 10% dari tarif sewa. Tarif tersebut juga sudah termasuk biaya sopir 
dan bahan bakar tetapi tidak termasuk parkir dan biaya tol. 

Tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur besaran tarif sewa bus tersebut. Oleh karena itu, setiap 
operator penyewaan bus dapat menentukan tarifnya masing-masing, sehingga industri ini menjadi 
lebih kompetitif dimana para operator cenderung mengikuti tarif pesaing mereka. Hanya operator yang 
memiliki reputasi yang baik yang dapat mengenakan tarif yang lebih tinggi dari tarif rata-rata.
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Tarif sewa di industri penyewaan bus pada umumnya jarang mengalami perubahan, sehingga tarif tetap 
konstan selama bertahun-tahun dan baru mengalami perubahan setiap tiga tahun.

3.  Pangsa pasar: Jabodetabek, Jakarta dan Bali.

Jabodetabek menunjukan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam penggunaan jasa penyewaan 
bus.

Pengeluaran konsumen untuk layanan penyewaan limosin meningkat dari Rp182,5 miliar pada tahun 
2007 menjadi Rp438,3 miliar pada tahun 2011, dengan CAGR 24,5%. Pengeluaran konsumen untuk 
layanan penyewaan bus naik dari Rp1,9 triliun di tahun 2007 menjadi Rp3,1 triliun pada tahun 2011, 
dengan CAGR 12,2%. Industri layanan penyewaan limosin diperkirakan tumbuh dari Rp525,9 miliar 
pada tahun 2012 menjadi Rp747,5 miliar pada tahun 2016, dengan CAGR 9,2% sementara industri 
layanan penyewaan bus diperkirakan tumbuh dari Rp3,4 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp4,5 triliun 
pada tahun 2016, dengan CAGR 7,5%. 

Dibandingkan dengan kota-kota lain, Jabodetabek diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan yang 
lebih tinggi sekitar 7,5% dalam industri layanan penyewaan bus. Dalam laporan proyek Jakarta Urban 
Transportation Policy Integration (JUTPI), kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi mengakui bahwa 
peningkatan kapasitas jalan merupakan salah satu cara untuk “mengurangi kemacetan lalu lintas” dan 
“mencapai	efisiensi	dalam	transportasi.”	Pada	tahun	2012,	pembangunan	jalan	baru	merupakan	bagian	
penting dalam rencana utama transportasi (transportation master plan) untuk Jabodetabek. Pemerinah 
berencana untuk membangun 20 proyek pengembangan jaringan jalan dengan total 1.334 kilometer 
jalan baru yang akan menghabiskan biaya sebesar Rp137 triliun pada tahun 2010-2030. Dengan adanya 
penambahan jalan-jalan baru, kota-kota akan lebih terhubung dan diharapkan dapat meningkatkan 
permintaan layanan penyewaan bus.

Jakarta mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi selama lima tahun terakhir

Pengeluaran konsumen untuk layanan penyewaan limosin meningkat dari Rp155,6 miliar pada tahun 
2007 menjadi Rp398,5 miliar pada tahun 2011, dengan CAGR 26,5%. Pengeluaran konsumen untuk 
layanan penyewaan bus meningkat dari Rp1,6 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp2,4 triliun pada 
tahun 2011, dengan CAGR 9,8%. Industri layanan penyewaan limosin diperkirakan tumbuh dari  
Rp470,2 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp731,2 miliar pada tahun 2016, dengan CAGR 11,7% 
sementara industri layanan penyewaan bus diperkirakan tumbuh dari Rp2,6 triliun pada tahun 2012 
menjadi Rp3,2 triliun pada tahun 2016, dengan CAGR 5,1%. 

Industri layanan penyewaan limosin mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
layanan penyewaan bus karena industri layanan penyewaan limosin masih dalam tahap perkembangan. 
Terdapat beberapa alasan mengapa industri layanan penyewaan limosin mencatat perkembangan 
pertumbuhan yang tinggi. Alasan pertama adalah karena warga Jakarta menikmati pendapatan tertinggi 
per kapita nasional yang berarti warga Jakarta memiliki daya beli lebih tinggi untuk menikmati jasa 
yang lebih mahal. Jakarta juga memberikan kontribusi sebesar 30 persen dari produk domestik bruto 
Indonesia dan menerima kontribusi sebesar 40 persen dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. 
Hal ini sangat relevan karena banyaknya perusahaan multinasional yang berlokasi di Jakarta yang 
membutuhkan layanan penyewaan limosin untuk manajemen atau tamu mereka.

Kedua, sebagai ibu kota, kebanyakan seniman/penyanyi memilih Jakarta sebagai kota tujuan konser 
mereka. Sebagai contoh, Aula Simfonia Jakarta yang secara resmi dibuka pada tahun 2009, dibangun 
sebagai pemenuhan kebutuhan akan adanya fasilitas yang memadai untuk konser. Selain itu, Dewan 
Kesenian Jakarta juga menyelenggarakan Jakarta Biennale, pameran seni kontemporer internasional. 
Acara ini diikuti oleh 100 seniman domestic dan internasional, menarik sejumlah besar masyarakat untuk 
datang ke kota Jakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut juga menarik minat masyarakat yang tinggal dan 
bekerja di luar Jakarta yang menggunakan layanan penyewaan bus. Kegiatan-kegiatan tersebut juga 
meningkatkan industri penyewaan limosin dengan banyaknya artis dan VIP lainnya yang membutuhkan 
sarana transportasi yang pantas untuk acara tersebut. 
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Industri penyewaan bus juga memiliki potensi besar untuk cyber bus. Cyber Bus merupakan pilihan bagi 
pelanggan yang menuntut konektivitas dan kenyamanan tinggi. Bus tersebut saat ini hanya tersedia di 
Pulau Jawa. Meskipun permintaan tersebut tidak lagi banyak karena tarifnya yang terlalu tinggi, Cyber 
Bus perlahan-lahan akan menjangkau pangsa pasar yang cukup besar.

Bali memiliki pertumbuhan lebih lambat dari tahun 2012 - 2016, untuk industri layanan penyewaan.

Pengeluaran konsumen untuk layanan penyewaan limosin meningkat dari Rp34,9 miliar di tahun 
2007 menjadi Rp71,7 miliar pada tahun 2011, dengan CAGR 19,7%. Pengeluaran konsumen untuk 
layanan penyewaan bus meningkat dari Rp445,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp682,9 miliar pada 
tahun 2011, dengan CAGR 11,3%. Industri layanan penyewaan limosin diperkirakan tumbuh dari  
Rp80,3 milliar tahun 2012 menjadi Rp114,4 miliar pada tahun 2016, dengan CAGR 9,2% sementara 
industri layanan penyewaan bus diperkirakan tumbuh dari Rp730,7 miliar pada tahun 2012 menjadi 
Rp905,1 miliar pada tahun 2016, dengan CAGR 5,5%.

Bali terkenal sebagai obyek wisata utama bagi wisatawan domestik maupun internasional. Industri 
pariwisata yang telah dikembangkan sejak beberapa dekade telah mendorong perkembangan industri 
penyewaan limosin di Bali. Bali memiliki tingkat pertumbuhan industri penyewaan limosin yang lebih 
rendah dibandingkan dengan Jakarta yang baru memulai industri ini sekitar 5 tahun yang lalu. Banyak 
hotel, villa, kondominium, apartemen dan perusahaan baru yang terus tumbuh di sekitar Bali Selatan, 
khususnya di Denpasar dan Kabupaten Badung. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Persatuan 
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Bali memiliki 2.260 hotel berbintang, dengan lebih dari  
55.000 kamar.  

Industri penyewaan bus diperkirakan mengalami  pertumbuhan yang lebih lambat karena banyak 
wisatawan domestik yang menggunakan layanan penyewaan bus dari kota asal mereka untuk menuju 
ke Bali. Selain itu, terdapat kecenderungan dimana wisatawan melakukan perjalanan dalam kelompok 
kecil dimana industri pariwisata tidak lagi didominasi oleh kelompok ukuran besar, yang mana biasanya 
diselenggarakan oleh agen perjalanan. 

Dengan adanya Internet, wisatawan dapat mencari informasi secara online dan merencanakan jadwal 
mereka sendiri. Apabila bepergian dalam kelompok kecil, wisatawan lebih memilih untuk menyewa 
mobil dibandingkan limosin atau bus. Penyewaan mobil menawarkan kenyamanan sekelas limosin 
dengan tarif yang terjangkau layaknya bus. Hal ini menyebabkan pertumbuhan industri penyewaan bus 
yang lebih lambat.

TINJAUAN PERSAINGAN

1. Gambaran Umum

Sebagian besar perusahaan yang bergerak dalam bisnis pelayanan limosin juga memfokuskan bisnisnya 
pada penyewaan bus. Express Group telah memasuki bisnis penyewaan limosin sejak tahun 2008 dan 
diperkirakan akan memasuki pelayanan penyewaan bus pada tahun 2012.

Industri layanan penyewaan limosin merupakan industri yang relatif baru bagi beberapa pemain besar. 
Struktur industri saat ini didominasi oleh dua pemain besar yang memiliki pangsa pasar lebih dari 
10%. Lima pemain utama di industry ini memiliki pengalaman minimal 7 tahun. Saat ini, lebih banyak 
perusahaan yang bergerak dalam bisnis layanan penyewaan mobil daripada layanan penyewaan 
limosin karena target konsumen yang lebih besar.

Industri layanan penyewaan bus telah ada selama beberapa dekade. Industri ini memiliki tingkat 
permintaan yang jauh lebih besar dari industri layanan penyewaan limosin. Terdapat banyak perusahaan 
kecil yang hanya memiliki 4 sampai 5 bus dan ingin meningkatkan pangsa pasar mereka. Industri ini 
jauh lebih terfragmentasi dengan pemain terbesar pertama dalam layanan penyewaan bus memiliki 
pangsa pasar sebesar 11%, dan pemain terbesar kedua memiliki pangsa pasar sebesar 1,5%.
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Perkembangan terakhir yang terjadi dalam industri transportasi di Indonesia adalah adanya akuisisi  
PT Star Line, operator layanan antar-jemput di Indonesia rute Bandung – Jakarta, oleh Cipaganti Group. 
Akuisisi ini terjadi pada kuartal pertama tahun 2011, dimana pada akhirnya PT Star Line melakukan 
pembaharuan merek menjadi Star Shuttle, yang dijalankan bersama dengan merek Cipaganti.

2. Persaingan - Pemain Utama

Terdapat sembilan pemain utama berdasarkan ukuran armada. Para pemain tersebut mengendalikan 
sebesar 24,9% pengeluaran konsumen pada tahun 2011, sedangkan sisanya sebesar 75,1% terdiri dari 
pemain kecil dengan jumlah yang sangat banyak.

10 Perusahaan Layanan Penyewaan Limosin Terbaik di Indonesia berdasarkan 
Jumlah Armada untuk periode 2009 – 2011 

Peringkat3 Perusahaan
Jumlah Armada

2011 2010 2009
1 L1 250 227 180
2 L2 200 181 160
3 L3 200 170 140
4 Express Group 54 46 24
5 L4 40 36 30
6 L5 30 27 20
7 L6 23 20 18
8 L7 18 16 12
9 L8 15 13 11
10 L9 12 10 7

Lainnya 563 369 264
Total 1.405 1.115 866

Sumber: Trade interviews, Desk research

10 Perusahaan Layanan Penyewaan Limosin Terbaik berdasarkan Jumlah Armada, %, 
untuk periode 2009 - 2011 

Peringkat Perusahaan
Pangsa Pasar Jumlah Armada

2011 2010 2009
1 L1 17,8% 20,4% 20,8%
2 L2 14,2% 16,2% 18,5%
3 L3 14,2% 15,2% 16,2%
4 Express Group 3,8% 4,1% 2,8%
5 L4 2,8% 3,2% 3,5%
6 L5 2,1% 2,4% 2,3%
7 L6 1,6% 1,8% 2,1%
8 L7 1,3% 1,4% 1,4%
9 L8 1,1% 1,2% 1,3%
10 L9 0,9% 0,9% 0,8%

Lainnya 40,1% 33,1% 30,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Sumber: Trade interviews, Desk research

3 Peringkat berdasarkan jumlah armada pada tahun 2011
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10 Pangsa Pasar Pemain Utama berdasarkan Armada, Penyewaan Limosin, Indonesia  
untuk periode 2011

L1 Express Group

L2 L3

L4 L5

L6 L7

L8 L9

Lainnya 

Sumber: Trade interviews, Desk research

10 Perusahaan Layanan Penyewaan Bus berdasarkan Jumlah Armada 
untuk periode 2009-2011 

Peringkat4 Perusahaan
Jumlah Armada

2011 2010 2009
1 B1 1.350 1.256 1.168
2 B2 300 279 260
3 B3 250 233 216
4 B4 200 186 173
5 B5 150 140 130
6 B6 100 93 87
7 B7 100 90 85
8 B8 50 47 43
9 B9 41 31 28
10 B10 32 30 28

Lainnya 11.069 9.538 8.449
Total 13.642 11.923 10.667

Sumber: Trade interviews, Desk research

10 Perusahaan Layanan Penyewaan Bus berdasarkan Jumlah Armada, %, 
untuk periode 2009 - 2011 

Peringkat5 Perusahaan 
Jumlah Armada

2011 2010 2009
1 B1 9,9% 10,5% 10,9%
2 B2 2,2% 2,3% 2,4%
3 B3 1,8% 2,0% 2,0%
4 B4 1,5% 1,6% 1,6%
5 B5 1,1% 1,2% 1,2%
6 B6 0,7% 0,8% 0,8%
7 B7 0,7% 0,8% 0,8%
8 B8 0,4% 0,4% 0,4%
9 B9 0,3% 0,3% 0,3%
10 B10 0,2% 0,3% 0,3%

Lainnya 81,2% 80,0% 79,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Sumber: Trade interviews, Desk research

4 Peringkat berdasarkan jumlah armada pada tahun 2011
5 Peringkat berdasarkan jumlah armada pada tahun 2011
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10 Pemain Utama Pangsa Pasar Jumlah Armada berdasarkan Jumlah Armada,  
Layanan Penyewaan Bus, untuk periode 2011 

Sumber: Trade interviews, Desk research

Layanan penyewaan transportasi didorong oleh sektor pariwisata

Industri layanan penyewaan secara keseluruhan merupakan pasar yang terfragmentasi, dengan 
jumlah pemain kecil yang sangat banyak untuk layanan penyewaan bus dan limosin, yang melakukan 
penetrasi ke pasar dengan jumlah armada yang sangat kecil. Peraturan pemerintah yang tidak terlalu 
ketat dalam persyaratan pendirian perusahaan yang bergerak dalam industri penyewaan ini, cenderung 
akan meningkatkan jumlah pemain kecil di industri ini. Sektor pariwisata menjadi pendorong terbesar 
untuk industri ini, baik untuk layanan penyewaan limosin dan bus, meskipun jenis wisatawan yang 
menggunakan kedua layanan ini sangat berbeda. Layanan penyewaan limosin terutama digunakan 
oleh wisatawan bisnis dan wisatawan kaya dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Wisatawan 
ini dapat menyewa limosin dari perusahaan penyewaan atau menggunakan limosin yang disediakan 
oleh hotel-hotel mewah. Selain itu, layanan penyewaan bus juga didorong oleh wisatawan lokal yang 
memilih layanan ini sebagai sarana transportasi dengan tingkat harga yang lebih rendah.

Beberapa pemain utama di industri layanan penyewaan kendaraan memiliki kepentingan yang sangat 
beragam di industri transportasi secara keseluruhan. Namun demikian, beberapa dari pemain utama ini 
juga berfokus dalam penyediaan satu jenis layanan saja seperti penyewaan bus atau limosin. 
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XI.  PERATURAN MENGENAI JASA ANGKUTAN TAKSI

Ketentuan Umum Mengenai Jasa Angkutan Taksi 

Ketentuan-ketentuan umum mengenai jasa angkutan taksi di Indonesia secara umum diatur dalam 
Undang-Undang No. 22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU No. 22”). 
Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 22 Juni 2009 yang menggantikan undang-undang yang 
berlaku sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  (“UU 
No. 14”). Meskipun peraturan pelaksanaan untuk UU No.22 sudah banyak diterbitkan dalam kurun 
waktu satu tahun sejak UU No.22 mulai berlaku, peraturan khusus mengenai usaha angkutan taksi 
dan persewaan mobil belum diterbitkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan dengan UU No. 22, 
peraturan pelaksanaan untuk UU No.14 (Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993) Tentang Angkutan 
Jalan Raya atau “PP No. 41” dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 
Tentang Jasa Pengangkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (“SK Menhub No. 35”) tetap 
berlaku sampai peraturan pelaksanaan yang baru diterbitkan.

Karakteristik dan Wilayah Operasi 

Berdasarkan	UU	No.	22	dan	SK	Menhub	No.	35,	angkutan	taksi	didefinisikan	dengan	ciri-ciri	di	bawah	ini:
•	 Jasa	angkutan	yang	dilakukan	“dari	pintu	ke	pintu”	(berarti	dimulai	dari	suatu	tempat	awal	calon	

penumpang ke tujuan tertentu tanpa harus berhenti di suatu tempat tertentu) dalam suatu wilayah 
operasi tertentu. 

•	 Jasa	yang	disediakan	tidak	terikat	jadwal	tertentu;	
•	 Kendaraan	yang	digunakan	adalah	mobil	jenis	sedan	dan	jenis	pernumpang	(van)	yang	memenuhi	

standar-standar teknis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian 
Perhubungan	(Dirjen	Hubdat);	dan	

•	 Tarif	angkutan	dihitung	dengan	menggunakan	argometer.	

Wilayah operasi jasa angkutan taksi ditentukan oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung 
jawab atas tiap-tiap wilayah operasi yang Perseroan sediakan sesuai dengan perkembangan dan 
kemampuan infrastruktur jalan raya dalam wilayah tersebut. Instansi pemerintah daerah setempat 
bertanggung jawab atas suatu wilayah operasi berdasarkan luas dan lokasi wilayah operasi, yang terdiri 
atas: (i) Walikota, untuk wilayah operasi dalam satu kota, (ii) Bupati, untuk wilayah operasi dalam satu 
kabupaten,  (iii) Gubernur, untuk satu wilayah operasi yang lebih besar dari satu kota atau kabupaten 
dalam satu provinsi, dan (iv) Menteri Perhubungan, untuk wilayah operasi yang lebih besar dari satu 
provinsi (masing-masing dan salah satu instansi tersebut selanjutnya disebut “Instansi Pemerintah”).

Tarif Angkutan Umum

Berdasarkan UU No. 22, perusahaan jasa angkutan taksi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari 
Instansi Pemerintah yang kewenangannya meliputi wilayah operasi untuk menentukan tarif angkutan 
taksi. PP No.41 mengatur lebih lanjut komponen-komponen yang harus dipertimbangkan dalam 
menentukan tarif angkutan taksi: 

(i)  tarif awal adalah tarif yang ditampilkan pada argometer digital pada saat memulai perjalanan 
yang merupakan harga awal minimum dan tidak berubah selama waktu tertentu dan setelah jarak 
tertentu	ditempuh;

(ii)  tarif dasar dapat ditambahkan sebagai tarif tambahan yang dikenakan berdasarkan jarak tertentu 
yang	ditempuh;	

(iii)  tarif waktu dapat dikenakan sebagai tarif tambahan yang dikenakan berdasarkan lama waktu aktual 
yang	diperlukan	dalam	hal	taksi	menunggu	atau	dalam	kondisi	lalu	lintas	macet	;	dan

(iv)  tarif jarak merupakan jumlah total ongkos yang dikenakan berdasarkan penjumlahan tarif-tarif   
(i) – (iii) tersebut di atas pada saat akhir perjalanan.
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Izin Usaha Angkutan Taksi

Berdasarkan UU No. 22, perusahaan yang mengoperasikan angkutan taksi harus mendapatkan izin 
terlebih dahulu dari Instansi Pemerintah yang membawahi wilayah operasi yang dimohonkan untuk 
pengangkutan penumpang yang tidak dalam satu trayek. SK Menhub No. 35 menentukan bahwa izin 
usaha pengangkutan diberikan dalam bentuk izin usaha dan izin operasi, tergantung pada wilayah 
operasi. Izin-izin angkutan ini (dan perpajangannya) harus ditawarkan kepada para pemohon melalui 
proses tender atau proses pemilihan dan berlaku untuk selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan 
UU No. 22 Tahun 2009 dan SK Menhub No. 35 Tahun 2003, izin untuk usaha angkutan taksi dapat 
diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk wilayah DKI Jakarta, izin diberikan 
berdasarkan perjanjian antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Perseroan yang berjangka waktu 
tujuh tahun dan dapat diperpanjang. Untuk DKI Jakarta, izin usaha angkutan dikeluarkan dalam bentuk 
kartu izin usaha dan kartu izin operasi, sedangkan di daerah lain di luar Jakarta dapat diterbitkan izin 
usaha dalam bentuk lain. 

Berdasarkan UU No. 22 dan SK Menhub No. 35, pemegang izin usaha angkutan umum harus 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam izin usaha angkutan umum dan 
pemegang izin tersebut harus membayar ganti rugi kepada penumpang atas kerugian yang mungkin 
diderita penumpang sebagai akibat dari kelalaian pemegang izin usaha angkutan umum. Pemegang izin 
usaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas (i) kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang 
tidak dapat dihindari atau tidak dapat diduga sebelumnya atau disebabkan oleh kesalahan penumpang. 
(ii) kerugian terhadap barang-barang yang dibawa oleh penumpang kecuali jika penumpang dapat 
membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengemudi taksi. Pemegang izin 
angkutan umum juga diwajibkan berdasarkan UU No.22 untuk menutup asuransi guna menanggung 
risiko tanggung jawab pemegang izin usaha angkutan atau para pengemudi mereka. Apabila ketentuan-
ketentuan mengenai asuransi wajib ini tidak dipenuhi, maka akan dijatuhi sanksi pidana. 

Selain itu, UU No. 22 juga mensyaratkan para pemegang izin usaha angkutan taksi untuk mencegah 
terjadinya	 polusi	 udara	 dan	 polusi	 suara,	 termasuk	 memperbaiki	 dan	 memodifikasi	 kendaraan	 jika	
kendaraan tersebut menyebabkan polusi udara dan polusi suara. Apabila ketentuan polusi ini dilanggar 
maka akan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) pembayaran 
denda (iii) pembekuan izin dan (iv) pencabutan izin.

Pool Taksi 

SK Menhub No. 35 menentukan bahwa perusahaan-perusahaan angkutan taksi (“Penyedia Jasa”) 
harus menyediakan pool taksi untuk kendaraan-kendaraan mereka beserta infrastruktur dasar dan 
diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pool taksi mereka yang digunakan untuk menyimpan 
dan merawat kendaraan-kendaraannya. Pengawasan terhadap pool taksi merupakan salah satu 
pertimbangan utama yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memutuskan apakah perpanjangan atau 
penambahan kuota izin operasional usaha angkutan umum akan diberikan atau tidak. Penyedia Jasa 
harus juga menaati UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah  
No. 15 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penataan Ruang dan izin rencana penggunaan tata ruang 
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di wilayah dimana pool taksi direncanakan 
akan dibangun. 

Sehubungan dengan potensi dampak ingkungan yang diakibatkan oleh pool taksi, UU No.32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”) mengatur 
bahwa suatu usaha/aktivitas yang direncanakan berpotensi menimbulkan dampak besar atau penting 
terhadap lingkungan hidup wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Proses tersebut dikenal 
dengan nama AMDAL, yang terdiri dari persiapan suatu Laporan Analisis Dampak Lingkungan (Laporan 
Andal), RKL dan RPL. Mengingat tidak semua kegiatan memerlukan suatu AMDAL, maka Menteri 
Negara Lingkungan Hidup menentukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan apa saja yang diwajibkan 
melakukan AMDAL berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, jarak antara lokasi pembangunan yang 
dilakukan dengan zona-zona yang dilindungi dan potensi dampak terhadap lingkungan hidup.  Aktivitas-
aktivitas yang tidak memerlukan AMDAL diwajibkan memiliki Upaya Kelestarian Lingkungan (“UKL”) 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UPL”).
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Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012, penyediaan jasa angkutan taksi dan 
kepemilikan pool taksi tidak dikategorikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang memerlukan 
AMDAL. Oleh karena itu, usaha-usaha tersebut hanya diwajibkan memiliki UKL dan UPL guna 
memenuhi ketentuan UU Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 
2012 Tentang Izin Lingkungan, perusahaan-perusahaan yang memiliki UKL dan UPL diwajibkan untuk 
mengajukan izin lingkungan. 

Peraturan Khusus Mengenai Jasa Angkutan Taksi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

Jasa angkutan taksi dari tempat-tempat yang memerlukan kualitas layanan tingkat tinggi seperti bandara 
internasional diatur oleh beberapa persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan 
dan Dirjen Hubdat. SK Menhub No. 15 tahun 1998 tentang Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan 
Orang Di Jalan Dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta mengatur bahwa semua 
jenis angkutan umum yang beroperasi dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta 
wajib mendapatkan izin dari Dirjen Hubdat guna menjaga kondisi usaha yang layak dan pada izin 
tersebut ketentuan mengenai kuota diberlakukan. Jasa angkutan taksi dari Bandar Udara Internasional 
Jakarta Soekarno-Hatta harus memenuhi persyaratan tambahan berdasarkan SK Diren Hubdat   
No SK.65/AJ.005/DRJD/98 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan Orang 
Di Jalan Dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta. Layanan jasa angkutan taksi tersebut 
wajib (i) mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan PT (Persero) Angkasa Pura II sebagai 
operator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, (ii) memiliki izin usaha angkutan umum 
untuk wilayah ‘Jabodetabek’ (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), (iii) menempelkan stiker 
“TAKSI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA” secara permanen pada bagian atas kaca depan dan 
kaca belakang taksi (iv) mempekerjakan para pengemudi yang dapat berbahasa Inggris, paling tidak, 
mengerti tujuan dari penumpang, dapat mengucapkan tarif taksi dengan lancar dan mudah dimengerti 
serta mengetahui tempat-tempat penting seperti tujuan pariwisata, hotel, kedutaan besar asing, kantor 
polisi dan rumah sakit.  

Pengajuan permohonan untuk izin pengoperasian jasa layanan angkutan taksi bandar udara internasional 
Jakarta Soekarno-Hatta ditujukan kepada Dirjen Hubdat dan disertai dengan surat rekomendasi dari 
Instansi Pemerintah di wilayah domisili pemohon. Dalam surat permohonan tersebut harus menyebutkan 
jumlah taksi yang diizinkan untuk beroperasi dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta 
yang ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:

(i)  ketersediaan fasilitas pada bandar udara berkenaan dengan layanan jasa angkutan dari Bandar 
Udara	Internasional	Jakarta	Soekarno-Hatta;	

(ii)		 volume	kedatangan	dan	keberangkatan	penumpang	pesawat	terbang;	dan
(iii)  laporan bulanan atas kegiatan operasional layanan jasa angkutan taksi dari Bandar Udara 

Internasional Jakarta Soekarno-Hatta. 
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XII.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah 
ini bersamaan dengan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan 
atas Laporan keuangan konsolidasian, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus 
membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas 
Anak berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode  
4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan 
dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio 
& Rekan (bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas 
laporan keuangan tersebut, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar 
Akuntasi Keuangan (PSAK) 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan menyajikan kembali 
laporan keuangan tahun sebelumnya atas perubahan tersebut. 

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 
dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 
dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata 
Eddy	&	Siddharta	(afiliasi	dari	Kreston	International)	dengan	Pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

          (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
30 April 31 Desember

2012 2011 2010* 2009* 2008* 2007
(Audit) (Audit) (Audit) (Audit) (Audit) (Audit)

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 63.784,3 36.496,7 49.944,0 16.564,8 6.563,6 8.082,9
Piutang usaha kepada pihak ketiga 9.031,5 8.452,9 12.968,0 28.975,9 53.689,7 46.534,7
Piutang lain-lain 

Pihak ketiga 693,3 619,3 2.419,1 2.944,5 983,7 702,9
Pihak berelasi 53.033,3 44.026,6 50.109,2 503,7 484,7 7.202,8

Persediaan 7.798,2 7.261,1 4.874,4 3.780,5 2.891,5 2.213,3
Pajak dibayar di muka 23.014,8 25.190,5 53.811,7 7.820,7 15.065,1 9.797,0
Biaya dibayar di muka 9.108,4 11.349,1 8.289,5 8.665,1 6.813,7 7.769,4
Uang muka 957,3 554,7 477,2 37,3 154,1 500,0
Jumlah Aset Lancar 167.421,1 133.950,9 182.892,9 69.292,5 86.646,0 82.803,0
ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan 2.469,9 1.437,9 2.932,8 5.980,1 2.126,5 1.700,8
Investasi pada entitas asosiasi - - - - - -
Biaya dibayar dimuka – setelah dikurangi 

bagian jangka  pendek 8.705,5 8.179,4 5.875,7 3.797,0 2.620,8 -

Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan 795.475,4 798.955,5 466.483,3 223.318,3 257.716,1 185.175,1

Goodwill 56.486,6 56.486,6 - - - -
Aset lain-lain 128,6 146,2 298,1 2.281,5 3.833,9 3.448,2
Jumlah Aset Tidak Lancar 863.265,9 865.205,6 475.589,9 235.376,9 266.297,2 190.324,1
JUMLAH ASET 1.030.687,0 999.156,5 658.482,9 304.669,4 352.943,2 273.127,0

* Disajikan kembali
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Keterangan
30 April 31 Desember

2012 2011 2010* 2009* 2008* 2007
(Audit) (Audit) (Audit) (Audit) (Audit) (Audit)

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha kepada pihak ketiga 7.666,7 6.318,9 8.380,6 5.171,4 3.932,2 2.751,1
Utang lain-lain
     Pihak ketiga 62.993,4 60.796,3 35.271,4 15.746,4 20.284,3 28.289,7
     Pihak berelasi 30.360,5 10.360,5 2.575,7 10.279,3 12.974,9 30.384,8
Pendapatan diterima di muka 130,0 - - 1.270,6 347,9 -
Utang pajak 1.252,8 3.349,6 5.306,0 1.875,5 1.923,1 982,6
Biaya masih harus dibayar 17.128,1 19.302,5 8.630,9 5.172,3 4.616,2 3.455,2
Utang bank jangka pendek 4.996,0 13.741,7 - - - -
Kewajiban jangka panjang yang jatuh 

tempo dalam satu tahun
     Utang bank 165.437,1 154.877,6 93.088,3 48.975,9 37.558,2 60.721,8
     Lembaga keuangan non bank 2.950,8 4.495,5 8.921,4 12.386,7 62.235,1 -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 292.915,4 273.242,4 162.174,2 100.878,0 143.871,9 126.585,2

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan 35.953,4 27.072,9 13.951,0 11.022,2 8.510,8 6.562,7
Kewajiban jangka panjang – setelah 

dikurangi yang jatuh tempo dalam satu 
tahun

     Utang bank 410.707,6 436.553,0 289.213,8 105.248,2 106.254,1 114.368,1
     Lembaga keuangan non bank 4.363,7 5.384,1 9.619,8 8.665,0 23.149,3 -
Uang jaminan pengemudi 37.439,2 37.588,4 31.906,6 22.818,1 19.851,2 -
Liabilitas imbalan pasca kerja 13.814,3 12.179,3 9.680,4 7.893,2 6.031,9 4.873,4
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 502.278,3 518.777,6 354.371,6 155.646,8 163.797,3 125.804,3

EKUITAS
Modal saham 135.000,0 135.000,0 103.000,0 43.000,0 20.000,0 20.000,0
Uang muka untuk penempatan modal 

saham - - - - 23.000,0 -

Saldo laba ditentukan penggunaannya 99.179,9 71.048,8 38.473,4 3.435,5 1.278,7 219,0
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 

Pemilik Entitas Induk 234.179,9 206.048,8 141.473,4 46.435,5 44.278,7 20.219,0

KEPENTINGAN NONPENGENDALI 1.313,4 1.087,7 463,7 1.709,1 995,4 518,5
Jumlah Ekuitas 235.493,2 207.136,5 141.937,1 48.144,6 45.274,1 20.737,6
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.030.687,0  999.156,5 658.482,9 304.669,4 352.943,2 273.127,0

* Disajikan kembali
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LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN

Periode empat bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 30 April
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2012
(Audit)

2011
(Tidak 

Diaudit)

2011
(Audit)

2010 *
(Audit)

2009 *
(Audit)

2008 *
(Audit)

2007
(Audit)

PENDAPATAN 155.512,5 102.096,7 338.359,3 219.254,2 187.995,5 158.727,7 125.831,1
BEBAN LANGSUNG 99.699,2 69.630,3 200.635,8 163.405,0 162.949,9 124.774,0 97.738,1
LABA BRUTO 55.813,2 32.466,3 137.723,6 55.849,2 25.045,6 33.953,7 28.093,0
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga 366,9 493,0 1.117,9 1.156,3 541,7 67,1 79,0
Keuntungan penjualan aset tetap 8,5 2.205,9 4.893,4 10.507,3 2.408,8 4.615,2 (2.274,8)
Beban umum dan administrasi (20.388,6) (16.457,3) (69.901,6) (43.131,9) (31.033,1) (38.715,2) (30.888,5)
Keuntungan penjualan investasi -  -  -  15.309,1 -  - -
Lain-lain 1.595,3 2.155,8 7.953,2 6.647,1 6.454,3 3.865,8 1.491,6
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 37.395,4 20.863,8 81.786,5 46.337,1 3.417,4 3.786,7 (3.499,7)
BEBAN PAJAK – BERSIH 9.038,6 5.148,7 21.590,1 10.882,3 549,3 2.250,2 (696,9)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 28.356,8 15.715,1 60.196,4 35.454,7 2.868,1 1.536,5 (2.802,9)
Pendapatan komprehensif lain - - - - - - -
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 28.356,8 15.715,1 60.196,4 35.454,7 2.868,1 1.536,5 (2.802,9)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG 

DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk 28.131,1 15.472,5 59.575,4 35.037,9 2.156,8 1.059,5 (3.026,4)
Kepentingan Nonpengendali 225,7 242,6 620,9 416,9 711,3 476,8 223,5
Jumlah Laba Komprehensif 28.356,8 15.715,1 60.196,4 35.454,7 2.868,1 1.536,3 (2.802,9)

* Disajikan kembali

RASIO (TIDAK DIAUDIT)

Keterangan

Periode empat bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 30 April
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009 2008 2007

EBITDA (dalam jutaan Rupiah) 104.893,6 69.561,5 232.082,3 158.522,5 120.417,7 114.208,4 85.984,2

Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan 52,3% n.a. 54,3% 16,6% 18,4% 26,1% n.a.
Beban Langsung 43,2% n.a. 22,8% 0,3% 30,6% 27,7% n.a.
Laba Bruto 71,9% n.a. 146,6% 123,0% (26,2%) 20,9% n.a.
Laba Sebelum Beban Pajak 79,2% n.a. 76,5% 1.255,9% (9,8%) 208,2% n.a.
Laba Bersih Periode Berjalan 80,4% n.a. 69,8% 1.136,2% 86,7% 154,8% n.a.
Jumlah Aset 3,2% n.a. 51,7% 116,1% (13,7%) 29,2% n.a.
Jumlah Liabilitas 0,4% n.a. 53,3% 101,4% (16,6%) 21,9% n.a.
Jumlah Ekuitas 13,7% n.a. 45,9% 194,8% 6,3% 118,3% n.a.

Rasio Usaha (%)
Laba Bruto / Pendapatan 35,9% 31,8% 40,7% 25,5% 13,3% 21,4% 22,3%
EBITDA / Pendapatan 67,5% 68,1% 68,6% 72,3% 64,1% 72,0% 68,3%
Laba Bersih Periode Berjalan / Pendapatan 18,2% 15,4% 17,8% 16,2% 1,5% 1,0% (2,2%)
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas 12,0% n.a. 29,1% 25,0% 6,0% 3,4% (13,5%)
Laba Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset 2,8% n.a. 6,0% 5,4% 0,9% 0,4% (1,0%)
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Keterangan

Periode empat bulan 
yang berakhir pada 

tanggal 30 April
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2012 2011 2011 2010 2009 2008 2007

Rasio Keuangan (%)
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 57,2% n.a. 49,0% 112,8% 68,7% 60,2% 65,4%
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas 129,6% n.a. 126,2% 127,5% 118,8% 114,7% 108,2%
Jumlah Ekuitas / Jumlah Liabilitas 29,6% n.a. 26,2% 27,5% 18,8% 14,7% 8,2%
Rata-rata hari piutang usaha (hari) (1) 7 n.a.          12         35         80       115      122 
Rata-rata hari perputaran persediaan (hari) (2) 9 n.a. 11 10 7 7 7
Rata-rata hari utang usaha (hari) (3) 9 n.a.        13          15          10          10           9 
Periode konversi kas (hari) (4) 8 n.a. 9 29 78 113 121
(1) Rata-rata Hari Piutang Usaha dihitung dengan membagi 365 hari (untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011) dengan 

rasio pendapatan untuk tahun/periode bersangkutan terhadap rata-rata piutang usaha (bersih dari penyisihan penurunan nilai piutang) tahun/
periode yang bersangkutan.

(2) Rata-rata Hari Perputaran Persediaan dihitung dengan membagi 365 hari (untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011) 
dengan rasio Beban langsung untuk tahun/periode bersangkutan terhadap rata-rata persediaan tahun/periode yang bersangkutan.

(3) Rata-rata Hari Utang Usaha dihitung dengan membagi 365 hari (untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2010 dan 2011) dengan 
rasio Beban langsung untuk tahun/periode bersangkutan terhadap rata-rata utang usaha tahun/periode yang bersangkutan.

(4) Periode Konversi Kas dihitung dengan menambahkan Rata-rata Hari Piutang Usaha dan Rata-rata Hari Perputaran Persediaan dan dikurangi 
dengan Rata-rata Hari Utang Usaha.

Pada tanggal 30 April 2012 Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan di 
dalam perjanjian fasilitas kredit investasi dengan Bank BCA. Rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan 
dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

•	 Rasio	EBITDA	terhadap	beban	bunga	ditambah	kewajiban	pembayaran	angsuran	minimal	1	kali
•	 Rasio	EBITDA	terhadap	beban	bunga	minimal	3	kali
•	 Rasio	total	liabilitas	terhadap	total	modal	(pinjaman	pemegang	saham	diperhitungkan	dalam	total	

modal dan tidak diperhitungkan sebagai liabilitas) maksimal 5,5 kali. Apabila rasio total liabilitas 
terhadap total modal Perseroan di atas 5,5 kali maka PT Rajawali Corpora harus memberikan 
tambahan modal atau pinjaman pemegang saham.
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XIII.  EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 April 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 
2010, 2009, 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk 
periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari 
Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 
tersebut, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 
(PSAK) 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan menyajikan kembali laporan keuangan 
tahun sebelumnya atas perubahan tersebut. 

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 
dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 
dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata 
Eddy & Siddharta (afiliasi dari Kreston International) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 
 

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

30 April 31 Desember

2012
2011 
(tidak 

diaudit)
2011 2010 2009

Modal saham 135.000,0 103.000,0 135.000,0 103.000,0 43.000,0
Uang muka untuk penempatan modal saham - - - - -
Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya 99.179,9 53.945,8 71.048,8 38.473,4 3.435,5
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 

entitas induk
234.179,9 156.945,8 206.048,8 141.473,4 46.435,5

Kepentingan non pengendali 1.313,4 706,3 1.087,7 463,7 1.709,1
Jumlah Ekuitas 235.493,2 157.652,2 207.136,5 141.937,1 48.144,6

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 April 2012 hingga Prospektus 
ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

Perseroan telah melakukan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek ke Ketua Bapepam dan 
LK sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sejumlah 1.051.280.000 (satu miliar 
lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal 
Rp100 (seratus Rupiah) saham biasa atas nama, atau sebesar 48,9970% (empat puluh delapan koma 
sembilan sembilan tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan 
setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari sejumlah 795.600.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta 
enam ratus ribu) saham biasa atas nama baru (“Saham Baru”) dan sejumlah 255.680.000 (dua ratus 
lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham 
Penjual (“Saham Divestasi”), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar 
Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. 
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Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat 
terjadi pada tanggal 30 April 2012, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal 
tersebut adalah sebagai berikut: 

  (dalam miliaran Rupiah kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Keterangan
Modal 

Ditempatkan 
dan Disetor

Tambahan 
Modal Disetor 

Sebelum 
Dikurangi 
Estimasi 

Biaya Emisi 
Saham

Estimasi 
Biaya

Emisi Saham

Tambahan 
Modal Disetor 

Setelah 
Dikurangi 
Estimasi 

Biaya Emisi 
Saham

Saldo
Laba

Kepentingan 
Non-

pengendali
Jumlah
Ekuitas

Posisi Ekuitas menurut Laporan 
keuangan konsolidasian pada 
tanggal 30 April 2012 dengan 
Modal Dasar 5.400.000.000 saham 
dengan nilai nominal Rp100 
(seratus Rupiah) setiap saham

135,0 - - - 99,2 1,3 235,5

Proforma Ekuitas pada tanggal  
30 April 2012 jika diasumsikan 
terjadi pada tanggal tersebut :

Penawaran Umum sejumlah 
1.051.280.000 lembar saham biasa 
atas nama dengan nilai nominal 
Rp100 per saham dengan Harga 
Penawaran Rp560 setiap saham.

79,6 366,0 (29,5) 336,5 - - 416,0

Proforma Ekuitas pada tanggal  
30 April 2012 setelah Penawaran 
Umum dilaksanakan

214,6 366,0 (29,5) 336,5 99,2 1,3 651,5
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XIV.  KEBIJAKAN DIVIDEN
 

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh memiliki hak untuk menerima 
dividen kas, sesuai dengan hasil operasi, kinerja keuangan dan posisi keuangan, anggaran, rencana 
bisnis, penerimaan, arus kas, kebijakan struktur modal dan kewajiban berdasarkan perjanjian dengan 
pihak ketiga (termasuk di dalamnya para kreditor). Dimulai pada tahun 2013 sesuai dengan laba bersih 
pada tahun 2012, manajemen Perseroan merencanakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 
30,0% dari laba bersih konsolidasian setelah dikurang provisi untuk kewajiban minimum sesuai dengan 
kebijakan hukum Indonesia. Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada 
tahun buku yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa 
mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman, jumlah, dan pembayaran dari dividen kas di masa yang akan datang dari Saham Yang 
Ditawarkan, jika ada, akan tergantung dari banyak faktor, termasuk:
•	 Hasil	operasi,	arus	kas,	dan	kondisi	finansial;
•	 Undang-undang	dan	larangan	kontraktual	lainnya;
•	 Prospek	usaha	Perseroan	kedepannya;	dan
•	 Faktor	lainnya	yang	dianggap	relevan	oleh	para	pemegang	saham	Perseroan,	termasuk	pemegang	

saham pengendali.

Sesuai dengan peraturan hukum Indonesia, Perseroan tidak dapat melakukan distribusi dividen kas 
apapun selain dari laba bersih dan tidak dapat membayar dividen kas jika saldo laba Perseroan tidak 
positif, walaupun laba bersih untuk tahun berjalan tercatat positif. Pada 31 Desember 2011 dan 30 April 
2012 Perseroan memiliki saldo laba masing-masing sebesar Rp71.048,8 juta dan Rp99.179,9 juta.

Sesuai dengan peraturan hukum Indonesia, porsi dari laba bersih, ditentukan oleh RUPS tahunan, 
setelah dikurangi dengan pajak Perseroan, harus dialokasikan untuk dana cadangan hingga dana 
cadangan mencapai paling tidak 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Menurut peraturan hukum Indonesia, pemegang saham Perseroan harus menyetujui pembagian 
dividen kas pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan hanya 
dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memperoleh saldo laba positif. Pemegang saham 
Perseroan yang tercatat pada tanggal pencatatan berhak untuk menerima seluruh dividen kas yang 
disetujui, dengan tetap memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku, jika ada.

Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat didistribusikan selama hal tersebut sesuai 
dengan Anggaran Dasar dan penyediaan dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih 
Perseroan menjadi lebih kecil dibandingkan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor dan kewajiban 
minimum. Setiap distribusi akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui oleh Dewan 
Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim 
harus dikembalikan ke Perseroan oleh para pemegang saham dan Direksi dan Dewan Komisaris akan 
bertanggung jawab apabila dividen interim tidak kembali ke Perseroan.

Perseroan belum pernah membagikan dividen kas sejak pendirian, kecuali saham dividen sebanyak 
27.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, yang pernah dikeluarkan pada 
bulan Oktober 2011. Direksi dapat merubah kebijakan dividen kas berdasarkan persetujuan RUPS. 
Perseroan dapat membagikan dividen kas dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang telah 
disebutkan di atas serta kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian dengan pihak 
ketiga (termasuk kreditur), rencana bisnis dan rekomendasi Direksi, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Perseroan akan membayar dividen kas, jika ada, dalam Rupiah. Dividen kas yang dibayar kepada 
pemegang saham asing akan dikenakan pajak sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Perseroan telah menerima persetujuan dari pihak ketiga berkaitan dengan batasan pembagian dividen 
kas (negative covenant) yang dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Perseroan selesai melakukan 
Penawaran Umum.
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XV.  PERPAJAKAN 

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 yang 
berlaku per tanggal 1 Januari 2009 tentang perubahan ke-empat 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 di bawah 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 
25,00% dari jumlah modal yang disetor.

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:

•	 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;

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

•	 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 No. 7, tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 atas dividen yang diterima wajib pajak 
orang pribadi dalam negeri yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun 
tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 2009 
dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan paling tinggi sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah 
bruto	dan	bersifat	final.	

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap dipotong 
sebesar 15 % dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 1(a) Undang-Undang 
No. 36 Tahun 2008, kecuali dibebaskan dari pajak penghasilan dalam hal. kepemilikan saham pada 
badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor menurut pasal 
4 ayat 3f butir 2). Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100,00% (seratus persen) jika Wajib 
Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
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Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,00% (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 pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan memenuhi 
ketentuan di dalam Peraturan No 61/PJ/2009 dan No 62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan No 24/PJ/2010 dan No 25/PJ./2010 dan melengkapi form DGT-1 atau DGT- 2.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT 
PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN 
SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
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XVI.  PENJAMINAN EMISI EFEK 

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek Penawaran Umum PT Express Transindo Utama Tbk. No. 32 tanggal 14 Agustus 2012 
sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Express Transindo Utama Tbk. No. 33 tanggal 
24 September 2012 serta sebagaimana diubah terakhir melalui Akta Perubahan II dan Pernyataan 
Kembali Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Express Transindo Utama Tbk. No. 38 tanggal 
15 Oktober 2012 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, 
SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang 
Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan 
kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan 
yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin 
telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak 
yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah 
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan 
Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: 

Keterangan
Porsi Penjaminan

Saham Nilai (Rp) Persentase 
(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
1. PT Mandiri Sekuritas 1.048.280.000 587.036.800.000 99,70

Penjamin Emisi Efek
1. PT Valbury Asia Securities 300.000 168.000.000 0,03
2. PT Buana Capital 200.000 112.000.000 0,02
3. PT Ciptadana Securities 200.000 112.000.000 0,02
4. PT Danatama Makmur 200.000 112.000.000 0,02
5. PT HD Capital Tbk. 200.000 112.000.000 0,02
6. PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. 200.000 112.000.000 0,02
7. PT Lautandhana Securindo 200.000 112.000.000 0,02
8. PT Mega Capital Indonesia 200.000 112.000.000 0,02
9. PT Minna Padi Investama Tbk. 200.000 112.000.000 0,02
10. PT	Pacific	Capital 200.000 112.000.000 0,02
11. PT Panca Global Securities 200.000 112.000.000 0,02
12. PT Panin Sekuritas Tbk. 200.000 112.000.000 0,02
13. PT Reliance Securities Tbk. 200.000 112.000.000 0,02
14. PT Yulie Sekurindo Tbk. 200.000 112.000.000 0,02
15. PT Dhanawibawa Arthacemerlang 100.000   56.000.000 0,01

Total 1.051.280.000 588.716.800.000 100,00
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Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	dan	Penjamin	Emisi	Efek	dengan	tegas	menyatakan	tidak	terafiliasi	
dengan	Perseroan	baik	langsung	maupun	tidak	langsung	sebagaimana	didefinisikan	sebagai	”Afiliasi”	
dalam UUPM. 

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang 
Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang 
Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil 
penawaran awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 
11 Oktober 2012.

Berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp440 – Rp860. Dengan mempertimbangkan 
hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp560 (lima ratus enam puluh 
Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

− Kondisi pasar pada saat bookbuilding	dilakukan;
− Kinerja	keuangan	Perseroan;
− Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan 

keterangan mengenai industri transportasi darat di	Indonesia;
− Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau 

maupun	pada	saat	ini,	serta	prospek	usaha	dan	prospek	pendapatan	di	masa	mendatang;
− Status	dari	perkembangan	terakhir	Perseroan;	dan
− Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
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XVII.   LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini 
adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan 
(bagian dari Deloitte Southeast Asia Ltd.)

The	Plaza	Office	Tower	32nd	Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350, Indonesia 

No.Keanggotaan Asosiasi: 1020
No. STTD: 08/BL/STTD-AP/2006 atas nama Eny Indrya W. tanggal 25 Juli 
2006 
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan: No. 122/04/12/
GA/YT tanggal 25 April 2012
Keanggotaan Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini 
adalah untuk melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar 
auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut 
standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan 
dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai 
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Akuntan Publik 
bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan 
keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar 
pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan 
dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip 
akuntansi	 yang	 digunakan	 dan	 estimasi	 signifikan	 yang	 dibuat	 oleh	
manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara 
keseluruhan.

Standar Profesi: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh 
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

2. Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

No. STTD: 01/STTD-KH/PM/1992 atas nama Sri Indrastuti Hadiputranto, 
SH, LLM tanggal 19 November 1992. 
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92001 

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan tanggal 2 April 
2012.
Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum dan PERADI
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Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini, 
sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, 
meliputi pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai 
Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang 
disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan 
dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan 
Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara 
obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam 
Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan 
dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan 
dengan Penawaran Umum.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners 
dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar 
Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan 
HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

3.  Perusahaan Penilai : KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan

Adhi Graha lantai 18, Suite 1804 A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta 
12950. Tel. 5265513, Fax 5265514. 

Izin Penilai Publik No.: PB. 1.08.00063
No. STTD : 09/BL/STTD-P/AB/2006 atas nama Ir. Firman Sagaf, MSc, 
MAPPI Cert tanggal 11 Juli 2006 

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan: No.068/FS/
FAST-JKT-2-AV/VII/12 tertanggal 31 Mei 2012. 
Keanggotaan Asosiasi: Forum KJPP MAPPI (Forum Kantor Jasa Penilai 
Publik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dengan Nomor Asosiasi 
10090025 dan Anggota MAPPI dengan Nomor 89-S-00141

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini 
sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, 
meliputi pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta 
melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva tetap milik dan atau dikuasai 
Perseroan per tanggal 30 April 2012. Dalam melaksanakan tugas penilaian 
untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa 
mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007). Perusahaan 
Penilai juga melakukan penilaian harga wajar saham Perusahaan Target 
per tanggal 31 Agustus 2012.

Dalam melakukan penilaian KJPP Firman Suryantoro Sugeng Suzy 
Hartomo & Rekan berpegang pada ketentuan, kode etik profesi penilai dan 
standar penilaian dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta 
mengacu pada International Valuation Standard Committee. 

4.  Notaris : Fathiah Helmi, SH

Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6C 
Jl.   H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1-2
Jakarta 12950

No. STTD : No. 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan: No. 057/RTU/
DP/VI/12 tanggal 26 Juni 2012
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 
011.003.027.260958
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Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka 
Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:
(a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran 

Umum.
(b) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin 

Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
(c) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan 

Biro Administrasi Efek. 

Pedoman kerja yang dipergunakan oleh Notaris adalah mengacu pada 
Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

5.  Biro Administrasi 
Efek (BAE)

: PT Adimitra Transferindo

Kantor PT Adimitra Transferindo
Plaza Property Lt. 2, Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1
Jl. Perintis Kemerdekaan - 
Jakarta 13210 - Indonesia

Pemberian izin usaha kepada PT Adimitra Transferindo berdasarkan 
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Biro Administrasi 
Efek No. Keputusan Menteri Keuangan No 1400/KMK.010/1990 tanggal 
03 November 1990.
Keanggotaan Asosiasi : ABI (Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia) 
No. ABI/VII/2010-003

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan: No. PW-30/
ETU/052012 tanggal 30 Mei 2012

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran 
Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal 
yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa 
DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana 
diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan 
dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan 
penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai 
dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan 
Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham 
yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan 
peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi 
jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan 
berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, 
mencetak	 konfirmasi	 penjatahan	 dan	 menyiapkan	 laporan	 penjatahan.	
BAE	juga	bertanggung	jawab	menerbitkan	Formulir	Konfirmasi	Penjatahan	
(FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun 
laporan Penawaran Umum sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan 
tidak	memiliki	hubungan	afiliasi	baik	langsung	maupun	tidak	langsung	dengan	Perseroan	sebagaimana	
didefinisikan	 dalam	 Undang-Undang	 No.8	 Tahun	 1995	 tanggal	 10	 November	 1995	 tentang	 Pasar	
Modal, Lembaga Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tambahan No. 3608.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVIII.  PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 
Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh 
Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.
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Hadiputranto, Hadinoto & Partners is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein. 

Hadiputranto, Hadinoto & Partners 
The Indonesia Stock Exchange Building 
Tower II, 21st Floor 
Sudirman Central Business District 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190 
Indonesia 

Tel: +62 21 515 5090/91/92/93  
Fax: +62 21 515 4840/45/50/55 
www.hhp.co.id 

PT Express Transindo Utama Tbk. 

U.p.: Direksi 

Perihal:  PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM 
PERDANA PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK. 

Perseroan
LUT

Pendapat Hukum
PUP

A. URAIAN TRANSAKSI 

Saham Baru
Saham 

Divestasi Saham 
Yang Ditawarkan

Employee Stock Allocation
Program ESA

No. Ref.: 341259-v5 
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Management And Employee Stock Option Plan 
Program MESOP

full commitment

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Perjanjian Administrasi Efek

Perjanjian Pendahuluan BEI

Perjanjian Pendaftaran KSEI
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B. DEFINISI 

Anggaran Dasar

Anak Perusahaan

BANI

BKPM

Dewan Komisaris

Direksi

Daftar Khusus

HAKI
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HKHPM

Hukum Indonesia

Jamsostek

KSEI

LUT

Peraturan No. IX.E.1

Peraturan No. IX.E.2

Peraturan No.IX.J.1

Perjanjian Kredit

Perjanjian Material

Perizinan Material

Periode Uji Tuntas
.

“Prospektus” 

PT
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Saham Yang Ditawarkan

Standar HKHPM

Tanggal Pendapat Hukum

Uji Tuntas

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI 
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Informasi Uji Tuntas

Hukum Asing
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D. PENDAPAT HUKUM 

I. PUP 

Akta Pendirian

Akta No. 24/2012

213



341259-v5

Nilai Nominal Rp100 per SahamKeterangan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Jumlah Modal 
Ditempatkan dan Disetor 
Penuh

1.350.000.000 135.000.000.000 100,00

Saham dalam portepel 4.050.000.000 405.000.000.000 
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Nama 
Entitas 

Lembar Saham 
Nilai Nominal 

(Rp) 
Kepemilikan 

Perseroan (%) 
Penyertaan Saham Perseroan 

Secara Langsung 
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Nama 
Entitas 

Lembar Saham 
Nilai Nominal 

(Rp) 
Kepemilikan 

Perseroan (%) 

Penyertaan Saham Perseroan 
Tidak Langsung Melalui MKS 

*catatan: Kepemilikan Perseroan melalui MKS 
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II. PROGRAM ESA DAN PROGRAM MESOP 
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III. RENCANA PENGAMBILALIHAN 

Perusahaan Target
Rencana Pengambilalihan

ETA

Perjanjian Jual Beli Saham 
Bersyarat

Akta Pendirian Perusahaan Target

Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham 
Keterangan Jumlah 

Saham
Nilai Nominal 

(Rp) %

Modal Dasar 
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh:  

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh 

875 875.000.000 100,00

Saham dalam portepel 2.625 2.625.000.000 -
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Komisaris:

Direksi:
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Deloitte Southeast Asia 
Ltd
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341259-v5

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS 

Tembusan:
Ketua Bapepam-LK 
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XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN 
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN 
ENTITAS ANAK 

Berikut ini adalah salinan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 
empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (bagian dari 
Deloitte Southeast Asia Ltd) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 
tersebut, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 
(PSAK) 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” dan menyajikan kembali laporan keuangan 
tahun sebelumnya atas perubahan tersebut. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, 
sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2007	 telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Hendrawinata	Eddy	&	Siddharta	 (afiliasi	dari	Kreston	
International) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 APRIL 2012 DAN 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008

1 Januari 2009/
30 April 31 Desember

Catatan 2012 2011 2010 *) 2009 *) 2008 *)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

ASET  

ASET LANCAR 
Kas dan setara kas 5 63.784.334 36.496.676 49.943.958 16.564.756 6.563.567
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi

penyisihan penurunan nilai sebesar 
Rp 1.083.537 ribu pada 30 April 2012,
Rp 1.253.363 ribu pada 31 Desember 2011,
Rp 1.593.015 ribu pada 31 Desember 2010, 
Rp 139.521 ribu pada 31 Desember 2009 dan
Rp nihil pada 1 Januari 2009/31 Desember 2008 6 9.031.460 8.452.889 12.967.956 28.975.875 53.689.657

Piutang lain-lain
Pihak ketiga 693.285 619.334 2.419.071 2.944.479 983.679
Pihak berelasi 7,31 53.033.274 44.026.640       50.109.164 503.739 484.739

Persediaan 8 7.798.156 7.261.147 4.874.360 3.780.485 2.891.454
Pajak dibayar di muka 9 23.014.808 25.190.469 53.811.729 7.820.714 15.065.069
Biaya dibayar di muka 10 9.108.445 11.349.065 8.289.513 8.665.124 6.813.724
Uang muka 957.313 554.670 477.164 37.340 154.106
Jumlah Aset Lancar 167.421.075 133.950.890 182.892.915 69.292.512 86.645.995

ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan 27 2.469.893 1.437.935 2.932.818 5.980.073 2.126.503
Investasi pada entitas asosiasi 11 - - - - -
Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian

jangka pendek 10 8.705.476 8.179.438 5.875.681 3.797.004 2.620.758
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

sebesar Rp 407.760.449 ribu pada 30 April 2012,
Rp 385.148.363 ribu pada 31 Desember 2011,
Rp 341.741.275 ribu pada 31 Desember 2010,
Rp 317.535.371 ribu pada 31 Desember 2009
dan Rp 248.655.599 ribu pada 1 Januari 2009/
31 Desember 2008 12 795.475.385     798.955.485     466.483.330 223.318.326 257.716.080

Goodwill 23 56.486.586 56.486.586 - - -
Aset lain-lain  128.552 146.181 298.109 2.281.467 3.833.864
Jumlah Aset Tidak Lancar 863.265.892 865.205.625 475.589.938 235.376.870 266.297.205

JUMLAH ASET 1.030.686.967 999.156.515 658.482.853 304.669.382 352.943.200

*) Disajikan kembali - Catatan 2 dan 36

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

31 Desember
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 APRIL 2012 DAN 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008 (Lanjutan)

1 Januari 2009/
30 April 31 Desember

Catatan 2012 2011 2010 *) 2009 *) 2008 *)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha kepada pihak ketiga 13 7.666.723 6.318.850 8.380.581 5.171.351 3.932.223
Utang lain-lain

Pihak ketiga 14 62.993.384 60.796.268 35.271.370 15.746.399 20.284.339
Pihak berelasi 7,31 30.360.510       10.360.510       2.575.653 10.279.344 12.974.901

Pendapatan diterima di muka 130.000 - - 1.270.557 347.917
Utang pajak 15 1.252.783 3.349.618 5.305.998 1.875.496 1.923.051
Biaya masih harus dibayar 16 17.128.093 19.302.467 8.630.914 5.172.260 4.616.165
Utang bank jangka pendek 17 4.995.980 13.741.660 - - -
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 

dalam satu tahun
Utang bank 18 165.437.075 154.877.581 93.088.288 48.975.906 37.558.213
Lembaga keuangan non bank 19 2.950.842 4.495.480 8.921.382 12.386.673 62.235.070

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 292.915.390 273.242.434 162.174.186 100.877.986 143.871.879

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan 27 35.953.401 27.072.891 13.951.017 11.022.175 8.510.762
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi 

yang jatuh tempo dalam satu tahun
Utang bank 18 410.707.639 436.552.966 289.213.756 105.248.240 106.254.081
Lembaga keuangan non bank 19 4.363.745 5.384.063 9.619.794 8.665.015 23.149.314

Uang jaminan pengemudi 20 37.439.236 37.588.401 31.906.593 22.818.105 19.851.160
Liabilitas imbalan pasca kerja 30 13.814.308 12.179.303 9.680.418 7.893.216 6.031.944
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 502.278.329 518.777.624 354.371.578 155.646.751 163.797.261

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada

30 April 2012 dan 31 Desember 2011 dan 
Rp 1.000 ribu per saham pada 31 Desember 2010, 
2009, dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008
Modal dasar - 5.400.000.000 saham pada 

31 April 2012 dan 31 Desember 2011, 
103.000 saham pada 31 Desember 2010, 
43.000 saham pada 31 Desember 2009 dan 
20.000 saham pada 1 Januari 2009/
31 Desember 2008

Modal ditempatkan dan disetor -
1.350.000.000 saham pada 30 April 2012 dan
31 Desember 2011, 103.000 saham pada
31 Desember 2010, 43.000 saham pada
31 Desember 2009 dan 20.000 saham pada
1 Januari 2009/31 Desember 2008 21 135.000.000 135.000.000 103.000.000 43.000.000 20.000.000

Uang muka untuk penempatan modal saham 21 - - - - 23.000.000
Saldo laba ditentukan penggunaannya 99.179.856 71.048.792 38.473.365 3.435.499 1.278.677
Ekuitas yang dapat diatribusikan 
     kepada Pemilik Entitas Induk 234.179.856 206.048.792 141.473.365 46.435.499 44.278.677

KEPENTINGAN NONPENGENDALI 28 1.313.392 1.087.665 463.724 1.709.146 995.383

Jumlah Ekuitas 235.493.248 207.136.457 141.937.089 48.144.645 45.274.060

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.030.686.967 999.156.515 658.482.853 304.669.382 352.943.200

*) Disajikan kembali - Catatan 2 dan 36

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

31 Desember
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

Catatan (Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) *) (Satu tahun) *)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

PENDAPATAN 24 155.512.460 102.096.643 338.359.335 219.254.188 187.995.495
BEBAN LANGSUNG 25 99.699.224       69.630.325       200.635.752     163.404.967     162.949.918     

LABA BRUTO 55.813.236 32.466.318 137.723.583 55.849.221 25.045.577

Pendapatan bunga 366.907 493.027            1.117.948         1.156.344         541.721            
Keuntungan penjualan aset tetap 8.500 2.205.877         4.893.416         10.507.255       2.408.808         
Beban umum dan administrasi 26 (20.388.574)      (16.457.254)      (69.901.624)      (43.131.877)      (31.033.056)      
Keuntungan penjualan investasi 11 - - - 15.309.057       -
Lain-lain 1.595.337 2.155.801         7.953.188         6.647.068         6.454.323         

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 37.395.406 20.863.769 81.786.511 46.337.068 3.417.373

BEBAN PAJAK - BERSIH 27 9.038.615         5.148.678 21.590.145 10.882.347 549.288

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 28.356.791       15.715.091       60.196.366       35.454.721       2.868.085         
Pendapatan komprehensif lain - - - - -

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 28.356.791 15.715.091 60.196.366 35.454.721 2.868.085

JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk 28.131.064 15.472.471 59.575.427 35.037.866 2.156.822
Kepentingan Nonpengendali 28 225.727 242.620 620.939 416.855 711.263

Jumlah Laba Komprehensif 28.356.791 15.715.091 60.196.366 35.454.721 2.868.085

LABA PER SAHAM DASAR
(Dalam Rupiah Penuh) 29 21,16                16,29                45,39                46,72                3,08                  

*) Disajikan kembali - Catatan 2 dan 36

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

Uang muka Saldo laba Ekuitas yang 
untuk belum dapat diatribusikan 

penempatan ditentukan kepada pemilik Kepentingan
Catatan Modal saham modal saham penggunaannya entitas induk nonpengendali Jumlah ekuitas

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Saldo per 1 Januari 2009 20.000.000 23.000.000 1.278.677 44.278.677 995.383 45.274.060
Pemindahbukukan uang muka

untuk penempatan modal saham
ke modal saham 21 23.000.000 (23.000.000) - - - -

Tambahan setoran modal 
kepentingan nonpengendali - - - - 2.500 2.500

Jumlah laba komprehensif - - 2.156.822 2.156.822 711.263 2.868.085

Saldo per 31 Desember 2009 43.000.000 - 3.435.499 46.435.499 1.709.146 48.144.645
Peningkatan modal disetor dari 

konversi utang berelasi 21 60.000.000 - - 60.000.000 - 60.000.000
Tambahan setoran modal 

kepentingan nonpengendali - - - - 3.000 3.000
Penjualan saham entitas anak - - - - (1.665.277) (1.665.277)
Jumlah laba komprehensif - - 35.037.866 35.037.866 416.855 35.454.721

Saldo per 31 Desember 2010 103.000.000 - 38.473.365 141.473.365 463.724 141.937.089
Peningkatan modal disetor dari 

konversi utang berelasi 21 5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000
Dividen saham 22 27.000.000 - (27.000.000) - - -
Akuisisi entitas anak 23 - - - - 3.002 3.002
Jumlah laba komprehensif - - 59.575.427 59.575.427 620.939 60.196.366

Saldo per 31 Desember 2011 135.000.000 - 71.048.792 206.048.792 1.087.665 207.136.457

Saldo per 1 Januari 2011 103.000.000 - 38.473.365 141.473.365 463.724 141.937.089
Jumlah laba komprehensif 

1 Januari sampai 30 April 2011 
(tidak diaudit) - - 15.472.471 15.472.471 242.620 15.715.091

Saldo per 30 April 2011 (tidak diaudit) 103.000.000 - 53.945.836 156.945.836 706.344 157.652.180

Saldo per 1 Januari 2012 135.000.000 - 71.048.792 206.048.792 1.087.665 207.136.457
Jumlah laba komprehensif

1 Januari sampai 30 April 2012 - - 28.131.064 28.131.064 225.727 28.356.791

Saldo per 30 April 2012 135.000.000 - 99.179.856 234.179.856 1.313.392 235.493.248

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011 DAN
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pengemudi 154.751.459 114.756.593 370.505.422    241.086.585 185.059.754
Penerimaan kas dari pelanggan langsung 4.378.863 3.107.562 10.868.319      19.366.127 28.133.709
Pembayaran kas kepada :

Pemasok (48.558.691) (32.460.539) (116.175.662)   (104.133.296) (49.859.422)
Direksi dan karyawan (20.387.923) (16.275.694) (34.446.599)     (31.722.598) (28.813.984)

Kas dihasilkan dari operasi 90.183.708      69.127.922        230.751.480    124.596.818    134.520.057    
Penerimaan restitusi PPn BM 20.586.627      23.305.775 66.990.154      8.275.586 13.140.754
Penerimaan bunga 366.907 493.027 1.117.948 1.156.344 541.721
Pembayaran pajak penghasilan (2.833.873) (4.431.240) (10.426.016)     (4.871.297) (159.794)
Pembayaran bunga (23.137.016) (15.663.043) (54.632.531) (31.065.601) (31.266.890)

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 85.166.353 72.832.441 233.801.035 98.091.850 116.775.848

Hasil penjualan aset tetap 1.041.094 3.441.190 14.007.820 35.930.329 5.931.845
Penurunan pada piutang lain-lain kepada

pihak berelasi 2.061.400 188.507 51.208.038 24.282.203 6.000
Kenaikan pada piutang lain-lain kepada pihak 

berelasi (11.068.034) (12.981.824) (45.125.514) (78.608.128) (25.000)
Penambahan aset tetap (42.278.727) (116.314.915) (393.962.867) (368.551.842) (56.073.603)
Pembayaran akuisisi entitas anak - - (100.031.454) - -
Penerimaan penjualan entitas anak - - - 1.517.000 -
Pembelian saham minoritas - - - (1.097.600) -

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (50.244.267) (125.667.042) (473.903.977) (386.528.038) (50.160.758)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan utang bank jangka panjang 36.814.162 154.023.129 399.927.001 303.892.815 50.960.240
Kenaikan (penurunan) pada utang lain-lain kepada  

pihak berelasi 20.000.000 9.973.453 12.727.827 81.891.029 (2.695.557)
Penerimaan dari lembaga keuangan non bank - - 432.000 11.766.000 577.550
Setoran modal dari kepemilikan nonpengendali - - - 3.000 2.500
Pembayaran liabilitas kepada 

lembaga keuangan non bank (2.564.956) (2.984.545) (9.093.633) (13.822.397) (64.910.246)
Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka pendek (8.745.680) - 13.741.660 - -
Pembayaran utang bank (53.137.954) (110.543.085) (191.079.195) (61.042.921) (40.548.388)

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
untuk) Aktivitas Pendanaan (7.634.428) 50.468.952 226.655.660 322.687.526 (56.613.901)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS 27.287.658 (2.365.649) (13.447.282) 34.251.338 10.001.189

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 36.496.676 49.943.958 49.943.958 16.564.756 6.563.567

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN DARI ENTITAS 
ANAK YANG TIDAK DIKONSOLIDASIKAN - - - (872.136) -

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 63.784.334 47.578.309 36.496.676 49.943.958 16.564.756

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 APRIL 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009 
SERTA UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011  
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009  
 
1. UMUM 

 
a. Pendirian dan Informasi Umum 

 
PT Express Transindo Utama Tbk (Perusahaan), dahulu bernama PT Kasih Bhakti Utama, didirikan 
berdasarkan akta No. 9 tanggal 11 Juni 1981 dari N.R. Makahanap. S.H., notaris di Jakarta, 
sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan dan Perbaikan No. 8, tanggal 3 Februari 1986, 
dari Rudolf Makahanap, S.H., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan 
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3139.HT.01-01.1986, 
tanggal 26 April 1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 
11 Juni 1991, Tambahan No.1639. 
 
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan akta No. 148 
tanggal 24 April 2012 dari Emmy Halim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dalam rangka perubahan 
susunan pemegang saham perusahaan.  
 
Perusahaan dan entitas anak beroperasi di Jakarta (termasuk Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang) 
dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. Sukarjo Wiryopranoto 
No. 11 Jakarta Barat. 
 
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang Iingkup kegiatan utama Perusahaan adalah 
bergerak dalam bidang penyediaan jasa transportasi darat. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 
1989. Pada tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 Perusahaan dan entitas anak 
mempunyai karyawan masing-masing 1.283, 1.195, 894 dan 745 orang karyawan (tidak diaudit). 
 
Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) PT Rajawali Corpora. Pada tanggal 30 April 
2012, susunan pengurus Perusahaan sesuai dengan akta No. 164 tanggal 28 Maret 2012 dari Emmy 
Halim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pada tanggal 30 April 2011, 31 Desember 2011 dan 2010 
sesuai dengan akta No. 7 tanggal 8 Juni 2010 dari Fatma Agung Budiwijaya, SH, notaris di Jakarta, 
pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sesuai dengan akta No. 1 
tanggal 4 Februari 2008 dari  Sharifah Chozie, SH, MH, notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: 
 

30 April 1 Januari 2009/
2012  2011 2010 2009 31 Desember 2008

Presiden Komisaris Stephen Kurniaw an Tan Tjoe Liang Tan Tjoe Liang - -
   Sulistyo

Komisaris Darjoto Setyaw an Darjoto Setyaw an Darjoto Setyaw an Tan Tjoe Liang Tan Tjoe Liang
Komisaris Tan Tjoe Liang Stephen Kurniaw an Stephen Kurniaw an - -

   Sulistyo    Sulistyo

Direktur Utama Drs. Daniel Podiman Drs. Daniel Podiman Drs. Daniel Podiman Drs. Daniel Podiman Drs. Daniel Podiman
Direktur Drs. Herw an Gozali Drs. Herw an Gozali Drs. Herw an Gozali Drs. Herw an Gozali Drs. Herw an Gozali
Direktur David Santoso David Santoso David Santoso - -

31 Desember
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 APRIL 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009 
SERTA UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011  
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)  
 

b. Entitas Anak 
 
Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak berikut: 
 

Tahun
30 April 1 Januari Operasi 30 April 1 Januari

Domisili 2012 2011 2010 2009 2009 Komersial 2012 2011 2010 2009 2009
% % % % % Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

PT Express Rinjani Utama (ERU) Lombok - - - 99,8000 99,8000 1991 - - - 7.199.337       7.837.190       
PT Nirbay a Transarana (NT) Bali - - - 99,7500 99,7500 1996 - - - 4.354.377       3.414.669       
PT Express Kencanakelola -

Jay ajasa (EKJJ) Jakarta - - - 90,0000 90,0000 2008 - - - 22.115.883     25.554.218     
PT Ekspres Mulia Perdana (EMP) Jakarta Barat - - - 99,6000 99,6000 1997 - - 61.315.055     61.350.111     
PT Wahy u Mustika Kinasih (WMK) Tangerang 99,9600 99,9600 99,9600 90,0000 90,0000 2002 63.832.345     64.338.654     56.670.684     54.297.326     57.689.296     
PT Indo Semesta Luhur (ISL) Surabay a 99,9960 99,9800 99,9800 90,0000 90,0000 2002 4.691.507       3.050.103       12.278.369     16.827.692     22.185.942     
PT Semesta Indo Prima (SIP) Jakarta 99,9996 99,9996 99,9996 90,0000 90,0000 2004 29.553.632     29.396.952     15.692.851     8.184.536       10.791.622     
PT Tulus Sinar Selatan (TSS) Jakarta Barat 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 2005 30.786.989     31.681.641     7.129.438       5.358.009       10.887.819     
PT Express Kartika Perdana (EKP) Surabay a 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 2005 949.172          1.164.745       5.340.161       5.853.810       7.790.689       
PT Express Limo Nusantara (ELN) Medan 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 2005 3.919.255       4.204.714       5.688.365       8.426.988       17.207.478     
PT Satria Express Perdana (SEP) Semarang 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 2006 7.769.532       8.106.248       8.349.349       10.862.356     13.305.729     
PT Mutiara Express Perdana (MEP) Bekasi 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 2007 186.001.544    194.421.739    215.724.724    73.207.019     57.004.105     
PT Mutiara Kencana Sejahtera (MKS) Jakarta 99,8000 99,8000 99,8000 - - 2010 89.245.951     67.927.504     38.542.051     - -
PT Fajar Mutiara Timur (FMT) Tangerang Selatan 99,8000 99,8000 99,8000 - - 2010 98.257.793     101.282.194    98.063.354     - -
PT Express Kencana Lestari (EKL) Depok 99,6000 99,6000 99,6000 - - 2010 195.805.771    207.147.262    127.304.017    - -
PT Ekspres Sarana Batu Ceper (ESBC) Bekasi 99,9970 99,9970 - - - 2011 188.817.559    151.619.754    - - -
Entitas anak dari MKS

EMP Jakarta Barat 99,4000 99,4000 99,4000 - - 1997 29.317.390     23.601.516     34.350.784     - -

Entitas anak dari ERU
PT Lendang Karun Lombok - - - 70,0000 70,0000 1996 - - - 6.574.202       7.167.920       

31 Desember
Persentase Kepemilikan

Entitas Anak 

Jumlah Aset Sebelum Eliminasi
31 Desember

 

Kecuali EMP yang memiliki jenis usaha perdagangan, pertambangan, penyediaan jasa transportasi 
darat, bengkel dan jasa, semua entitas anak memiliki jenis usaha penyediaan jasa transportasi darat. 
 
Pada tanggal 13 Mei 2011, Perusahaan membeli 99,997% atau sebanyak 29.999 lembar saham  
PT Ekspres Sarana Batu Ceper (ESBC) (Catatan 23). 
 
Pada tanggal 10 Mei 2010, Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di NT, ERU, dan EKJJ 
kepada MKS (entitas anak) (Catatan 11). 
 
 

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI 
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) 
 
Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan semua standar baru dan revisi 
serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan 
Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 
1 Januari 2012 dan 2011. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap 
perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak yang mempengaruhi penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya: 

 
i. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011: 

 
 PSAK 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan  
 

Standar revisi ini mengatur perubahan dalam format dan isi laporan keuangan konsolidasian, 
termasuk revisi judul laporan keuangan konsolidasian. 
 
Sebagai hasil dari penerapan standar revisi ini, Perusahaan dan entitas anak menyajikan semua 
perubahan pemilik dalam ekuitas pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Semua 
perubahan non-pemilik dalam ekuitas disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian. Informasi komparatif disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan standar. 
 
Sebagai tambahan, standar revisi mengharuskan penyajian laporan posisi keuangan ketiga pada 
tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 karena perubahan klasifikasi kepentingan non-
pengendali (sebelumnya disebut hak minoritas) menjadi bagian dari ekuitas dan reklasifikasi akun 
seperti yang dijelaskan dalam Catatan 36. 

237



PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 APRIL 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009 
SERTA UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011  
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)  
 

Pengungkapan tambahan juga dilakukan sehubungan dengan manajemen modal, penilaian kritis 
dalam menerapkan kebijakan akuntansi, dan sumber-sumber utama ketidakpastian estimasi. 
 

 PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 
 

PSAK 4 (revisi 2009) ini mensyaratkan konsolidasian atas entitas yang dikendalikan oleh 
Perusahaan dan menyajikan kepentingan nonpengendali dalam ekuitas pada laporan posisi 
keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik Perusahaan. 

 
Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan 
nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo 
defisit. 

  
Penerapan PSAK 4 (revisi 2009) tidak mengubah susunan entitas yang dikonsolidasikan oleh 
Perusahaan dan entitas anak menurut standar yang lama tetapi mengubah cara penyajian 
kepentingan nonpengendali dan pencatatan investasi saham pada entitas anak dalam informasi 
keuangan tersendiri entitas induk. 

 
 PSAK 7 (revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi 

 
Standar ini memperluas definisi pihak-pihak berelasi dan pengungkapan hubungan pihak-pihak 
berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen antara mereka. Standar ini juga mengharuskan 
pengungkapan hubungan antara entitas induk dan entitas anak terlepas dari apakah telah terjadi 
transaksi antara mereka. Selanjutnya pengungkapan atas kompensasi secara keseluruhan dan 
masing-masing kategori kompensasi yang diberikan kepada semua personil manajemen kunci 
juga diharuskan.  
 
Perusahaan dan entitas anak telah mengevaluasi hubungan antara pihak-pihak berelasi dan 
mengungkapkannya sesuai dengan standar revisi ini.  
 

 PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi Bisnis 
 
Sesuai dengan ketentuan transisi, PSAK 22 (Revisi 2010), telah diterapkan secara prospektif 
untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. 
Pengaruh dari penerapan PSAK 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis adalah sebagai berikut: 
 
 Diperbolehkan untuk memilih dasar setiap transaksi untuk mengukur kepentingan 

nonpengendali (sebelumnya disebut sebagai hak minoritas) baik pada nilai wajar ataupun 
pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak 
yang diakuisisi. Pada periode berjalan, ketika akuntansi untuk akuisisi atas ESBC 
(Catatan 23), Perusahan memilih untuk mengukur kepentingan nonpengendali dengan nilai 
wajar pada tanggal akuisisi. Konsekuensinya adalah goodwill yang diakui sehubungan 
dengan akuisisi mencerminkan pengaruh dari perbedaan antara nilai wajar dari kepentingan 
nonpengendali dan proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto 
teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi; 

 
 Mengharuskan biaya-biaya yang terkait dengan akuisisi diperhitungkan secara terpisah dari 

kombinasi bisnis, umumnya biaya-biaya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya, dimana sebelumnya dicatat sebagai bagian 
dari biaya perolehan akuisisi; 

 
 Menghentikan amortisasi goodwill yang diakui pada tahun sebelumnya dan melakukan uji 

penurunan nilai atas goodwill sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009); 
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Berikut ini standar baru dan standar revisi serta interpretasi yang diterapkan dalam laporan 
keuangan konsolidasian. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang 
dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi mempengaruhi akuntansi untuk 
transaksi masa depan: 
 
 PSAK 2 (revisi 2009), Laporan Arus Kas 
 PSAK 5 (revisi 2009), Segmen Operasi 
 PSAK 8 (revisi 2010), Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 
 PSAK 15 (revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi 
 PSAK 19 (revisi 2010), Aset Tak Berwujud 
 PSAK 23 (revisi 2010), Pendapatan 
 PSAK 25 (revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 
 PSAK 48 (revisi 2009), Penurunan Nilai Aset 
 PSAK 57 (revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi 
 ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa 
 ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan 
 ISAK 14, Aset Tak Berwujud – Biaya Situs Web 
 ISAK 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai  

 
ii. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 

 
 PSAK 13 (revisi 2011), Properti Investasi 
 PSAK 16 (revisi 2011), Aset Tetap 
 PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja 
 PSAK 26 (revisi 2011), Biaya Pinjaman 
 PSAK 30 (revisi 2011), Sewa 
 PSAK 46 (revisi 2010), Pajak Penghasilan 
 PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian 
 PSAK 53 (revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham 
 PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 
 PSAK 56 (revisi 2011), Laba Per Saham 
 PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan 
 ISAK 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan 

Interaksinya 
 ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang 

Sahamnya 
 ISAK 23, Sewa Operasi – Insentif 
 ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa 
 ISAK 25, Hak Atas Tanah 
 ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat  

 
 
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 

a. Pernyataan Kepatuhan 
 
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia. 
 

b. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian 
 
Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, 
adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan 
konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun 
berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain 
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 
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Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan 
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 
 

c. Prinsip Konsolidasian 
 
Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang 
dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan 
mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk 
memperoleh manfaat dari aktivitasnya. 
 
Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan 
laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif 
penjualan. 
 
Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang 
digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan. 

 
Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat 
konsolidasian. 
 
Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam 
ekuitas. Efektif 1 Januari 2011, kepentingan nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh 
diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas asset neto 
teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar 
akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan 
nonpengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas 
perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada 
kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah pendapatan 
komprehensif diatribusikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan 
kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit. 
 
Sebelumnya, kepentingan nonpengendali diukur pada pengakuan awal pada proporsi kepemilikan 
kepentingan nonpengendali dalam biaya historis dari aset bersih yang dapat diidentifikasi dari pihak 
yang diakuisisi (acquiree). Bila kerugian dari kepentingan nonpengendali melebihi kepentingannya 
dalam ekuitas entitas anak, kelebihan dan setiap kerugian lebih lanjut yang diatribusikan kepada 
kepentingan nonpengendali dibebankan kepada pemegang saham mayoritas kecuali kepentingan 
nonpengendali tersebut mempunyai kewajiban mengikat dan dapat menanggung rugi tersebut. 
 

d. Kombinasi Bisnis 
 
Akuisisi entitas anak dan bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya akuisisi adalah 
nilai agregat nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau 
ditanggung dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak 
yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk 
kombinasi bisnis tahun sebelumnya, setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung pada kombinasi 
bisnis dianggap sebagai bagian dari biaya kombinasi bisnis. 
 
Dalam penerapannya, imbalan untuk akuisisi termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari 
suatu kesepakatan imbalan kontinjensi diukur terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan 
selanjutnya dalam nilai wajar disesuaikan dengan biaya akuisisi ketika memenuhi syarat sebagai 
penyesuaian pengukuran periode. Semua perubahan selanjutnya dalam nilai wajar dari imbalan 
kontijensi diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi. 
Perubahan dalam nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak 
dicatat. 

 
  

240



PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 APRIL 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009 
SERTA UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011  
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)  
 

Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontijensi pihak yang diakuisisi yang memenuhi kondisi-
kondisi pengakuan berdasarkan PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi Bisnis, diakui pada nilai wajar, 
kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu diukur dengan menggunakan standar yang relevan. Untuk 
kombinasi bisnis tahun sebelumnya dimana Perusahaan mengakuisisi kurang dari seluruh saham 
entitas anak, proporsi minoritas atas aset dan liabilitas dinyatakan sebesar jumlah tercatat sebelum 
akuisisinya. 
 
Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat 
kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang 
proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak 
pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi 
baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, 
akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. 
 
Periode pengukuran adalah periode dari tanggal akuisisi hingga tanggal Perusahaan memperoleh 
informasi lengkap tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan periode pengukuran 
maksimum satu tahun dari tanggal akuisisi. 
 

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi 
 
Setelah 1 Januari 2011, definisi pihak berelasi adalah sebagai berikut: 

 
Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak 
(entitas pelapor): 

 
a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika 

orang tersebut: 
 

1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor; 
 

2) memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau  
 

3) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. 
 

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: 
 

1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas 
induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). 

 
2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas 

asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang 
mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). 

 
3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. 

 
4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas 

asosiasi dari entitas ketiga. 
 

5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah 
satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor 
adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga 
berelasi dengan entitas pelapor. 

 
6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam 

huruf (a). 
 

7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau 
personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). 
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Sebelum 1 Januari 2011, definisi pihak berelasi adalah sebagai berikut: 
 
Pihak-pihak berelasi adalah: 

 
1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau 

dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan 
(termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries); 

 
2) Perusahaan asosiasi; 

 
3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan 

hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari 
perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang 
dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya 
dengan Perusahaan); 

 
4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota 
dewan komisaris, direksi dan manajer Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang 
tersebut; dan 

 
5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) dan (4), 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 dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen 
kunci yang sama dengan Perusahaan. 

 
Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan 
persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian. 
 

f. Aset Keuangan 
 
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana 
pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset 
keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya 
diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi. 
 
Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan 
piutang. 

 
Pinjaman yang diberikan dan piutang 
 
Piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak 
mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang 
diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi 
penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang 
jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material. 
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Metode suku bunga efektif 
 
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan 
diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama 
periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan 
estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan 
dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku 
bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen 
keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat 
bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.  
 
Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan. 

 
Penurunan nilai aset keuangan  
 
Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Aset 
keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa 
yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut 
berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat di estimasi secara 
handal. 
 
Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut: 
 
 kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau 
 
 pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau 

bunga; atau 
 
 terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan 

reorganisasi keuangan.  
 

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan 
secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan 
nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya 
piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata 
periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang 
berkorelasi dengan kegagalan atas piutang. 
 
Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian 
penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi 
arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset 
keuangan. 
 
Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung 
atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun 
penyisihan penurunan nilai. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun 
penyisihan penurunan nilai. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan 
dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan penurunan nilai 
diakui dalam laporan laba rugi. 
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Penghentian pengakuan aset keuangan 
 
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak 
kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak 
mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas 
kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak 
memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan 
aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas 
aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika 
Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan 
aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan 
juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. 
 

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas 
 
Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas 
 
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak 
diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan 
instrumen ekuitas. 

 
Instrumen ekuitas 
 
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan 
entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil 
penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung. 
 
Liabilitas keuangan 

 
Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang pada 
awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya 
perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga 
diakui berdasarkan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak 
tersebut meliputi utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, 
utang bank jangka panjang dan pinjaman lembaga keuangan non bank. 
 
Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan 
pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman. 
 
Penghentian pengakuan liabilitas keuangan 
 
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, 
liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. 

 
h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan 

 
Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan 
dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika: 

 
 saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang 

telah diakui tersebut; dan 
 

 berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan 
liabilitasnya secara simultan.  
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i. Kas dan Setara Kas 
 

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang 
jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan 
serta tidak dibatasi penggunaannya. 
 

j. Investasi pada entitas asosiasi 
 

Entitas asosiasi adalah suatu perusahaan dimana Perusahaan dan entitas anak mempunyai 
pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, 
melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee. 
 
Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan 
konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan 
sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 
untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi 
keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan 
dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi 
setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara 
individu. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai 
tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, 
merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) 
diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau 
kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi. 
 

k. Persediaan 
 

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih 
rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. 
 

l. Biaya Dibayar Dimuka 
 
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan 
metode garis lurus. 
 

m. Aset Tetap 
 
Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan 
administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan 
akumulasi kerugian penurunan nilai.  

 
Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai 
berikut: 
 

 Tahun 
  

Armada dan peralatan 5-7 
Non armada   
    Bangunan, mess, dan pool 5-20 
    Kendaraan 5 
    Peralatan dan perlengkapan 2-5 
 
Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan 
pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. 
 
Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. 
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Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat 
terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau 
memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan 
manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan 
biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap 
dibukukan dalam laporan laba rugi. 
 
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan 
dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. 
 

n. Goodwill 
 
Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya 
pengendalian (tanggal akuisisi). Goodwill diukur sebagai selisih dari imbalan yang dialihkan, jumlah 
setiap kepentingan nonpengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang 
sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada) atas jumlah selisih bersih 
dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. 
 
Jika setelah penilaian kembali, kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada nilai wajar aset bersih 
yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi melebihi dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap 
kepentingan nonpengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang 
sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada), selisihnya diakui segera 
dalam laba atau rugi sebagai pembelian dengan diskon. 
 
Efektif 1 Januari 2011, goodwilll tidak diamortisasi melainkan direview untuk penurunannya sekurang-
kurangnya sekali setahun. 
 
Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari 
Perusahaan dan entitas anak yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis 
tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya secara 
tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah 
terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan 
pertamam untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit 
dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam 
unit tersebut. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode 
berikutnya.  
 
Pada pelepasan entitas anak, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam 
penentuan laba atau rugi atas pelepasan. 
 

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Kecuali Goodwill 
 
Pada tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan 
untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. 
Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk 
menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk 
mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas 
anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.  

 
Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai 
pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang 
dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang 
dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi. 
 
Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3f; penurunan 
nilai untuk goodwill dijelaskan dalam Catatan 3n. 
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p. Sewa 
 

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial 
seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi 
kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi. 
 
Sebagai Lessor 
 
Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah 
investasi sewa neto Perusahaan dan entitas anak. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan 
dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang 
konstan atas investasi bersih lessor. 
 
Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama 
masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi 
ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa 
sewa. 

 
Sebagai Lessee 
 
Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan 
Perusahaan dan entitas anak yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai 
kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi 
keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan. 
 
Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian 
yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang 
konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.  
 
Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama 
masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari 
manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode 
terjadinya.  
 
Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. 
Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis 
lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang 
dinikmati pengguna. 
 

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban 
 
Pendapatan Taksi  
 
Pendapatan dari kegiatan operasi taksi diakui berdasarkan jumlah setoran pengemudi yang 
ditetapkan dalam perjanjian.  

 
Penjualan Jasa  
 
Pendapatan dari kegiatan penyewaan kendaraan dan fleet manajemen dan bengkel diakui pada saat 
jasa diserahkan kepada pelanggan. 
 
Beban 
 
Beban diakui pada saat terjadinya.  
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r. Imbalan Kerja 
 
Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai 
dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan 
oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. 

 
Berdasarkan PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja, yang efektif pada 1 Januari 2012, keuntungan 
dan kerugian aktuarial diukur dengan menggunakan dua alternatif yaitu menggunakan pendekatan 
koridor atau mengakui secara langsung keuntungan/kerugian aktuaria di pendapatan komprehensif 
lain. Perusahaan dan entitas anak menggunakan pendekatan koridor dalam mengukur keuntungan 
dan kerugian aktuarial. 
 
Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan 
dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui 
dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja 
dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak 
atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode 
rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. 
 
Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini 
kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, 
dan biaya jasa lalu yang belum diakui. 
 

s. Pajak Penghasilan 
 
Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang 
dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. 
 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul 
dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar 
pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan 
temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh 
dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak 
pada masa datang. 
 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan 
berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan 
peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode 
pelaporan. 
 
Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai 
dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk 
memulihkan atau menyelesaikan jumlah tecatat aset dan liabilitasnya. 
 
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah 
tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai 
untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. 

 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan 
secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika 
aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang 
dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda 
bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto. 
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Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali 
sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau 
rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal 
tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi. 
  

t. Laba per Saham Dasar 
 
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. 

 
u. Informasi Segmen 

 
Efektif 1 Januari 2011, PSAK 5 (revisi 2009) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi 
berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara 
regular direview oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya 
dan menilai kinerja segmen operasi. Sebaliknya, standar sebelumnya mengharuskan Perusahaan 
dan entitas anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan 
risiko dan pengembalian. 
 
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: 
 
a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban 

(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas 
yang sama); 
 

b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk 
membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai 
kinerjanya; dan 

 
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. 
 
Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya 
dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap wilayah operasi.  
 
 

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 
 

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 
mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas 
yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan 
konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda 
dengan jumlah yang diestimasi. 
 
Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi 
 
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat 
pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan 
konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini. 
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Sumber Estimasi Ketidakpastian 
 
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang 
memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan 
liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini: 

 
i. Rugi Penurunan dari Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang  
 

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada 
setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam 
laporan laba rugi komprehensif, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa 
kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk 
memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk 
mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.  

 
ii. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan 
 

Perusahaan dan entitas anak membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi 
persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam 
mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan 
signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, 
yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Perusahaan dan entitas anak. Nilai tercatat 
persediaan diungkapkan dalam Catatan 8. 
 

iii. Taksiran Masa Manfaat Ekonomis dan Nilai Sisa Aset Tetap  
 

Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset tetap Perusahaan dan entitas anak ditentukan berdasarkan 
kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis 
internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset direview secara 
periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, 
keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun 
terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan 
oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan 
faktor yang disebutkan di atas. 

 
Perubahan masa manfaat dan nilai sisa aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan 
yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap. 

 
Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12. 

 
iv. Imbalan Pasca Kerja 

 
Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan 
oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain 
tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan 
entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan 
berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi 
Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada 
kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara 
signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan dan entitas anak. 

 
Liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 30. 
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5. KAS DAN SETARA KAS 

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Kas 1.058.831          1.765.130          2.529.956          614.173             510.469             

Bank - pihak ketiga
PT Bank Central Asia Tbk 18.367.512        6.852.101          7.452.299          388.516             322.699             
PT Bank CIMB Niaga Tbk 10.781.781        19.281.866        6.019.261          9.180.062          4.629.522          
PT Bank Mega Tbk 187.331             187.206             1.489.587          683.765             387.055             
Lain-lain 1.388.879          1.410.373          1.452.855          698.240             713.822             

Jumlah Bank 30.725.503        27.731.546        16.414.002        10.950.583        6.053.098          

Deposito berjangka pihak ketiga
PT Bank Harda Internasional 27.000.000        - 16.000.000        5.000.000          -
PT Bank Capital 5.000.000          7.000.000          - - -
PT Bank Internasional Indonesia - - 15.000.000        - -

Jumlah deposito berjangka 32.000.000        7.000.000          31.000.000        5.000.000          -

Jumlah kas dan setara kas 63.784.334        36.496.676        49.943.958        16.564.756        6.563.567          

31 Desember

Semua kas dan setara kas dalam mata uang Rupiah dan tingkat bunga deposito berjangka pada tanggal 
30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: 
 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

PT Bank Harda Internasional 7,75% - 8,50% 8,75% -
PT Bank Capital 7,25% 8,75% - - -
PT Bank Internasional Indonesia - - 8,00% - -

31 Desember

 
Seluruh kas dan setara kas tidak dijaminkan kepada pihak manapun. 
 

 
6. PIUTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA 

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000
a. Berdasarkan pelanggan

Pengemudi 7.628.139          6.976.927          11.205.449        22.215.081        45.735.945        
Pihak pelanggan langsung 2.486.858          2.729.325          3.355.522          6.900.315          7.953.712          

Jumlah 10.114.997        9.706.252          14.560.971        29.115.396        53.689.657        
Penyisihan penurunan nilai (1.083.537)         (1.253.363)         (1.593.015)         (139.521)            -

Jumlah piutang usaha 9.031.460          8.452.889          12.967.956        28.975.875        53.689.657        

31 Desember
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30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000
b. Berdasarkan umur

Belum jatuh tempo 469.669             431.811             283.698             991.760             803.055             
Lew at jatuh tempo

Sampai dengan 1 bulan 1.717.941          1.730.825          2.214.719          3.232.943          5.733.774          
1 bulan - 3 bulan 1.041.569          1.061.515          4.352.878          6.431.000          16.054.987        
3 bulan - 6 bulan 805.842             872.767             2.688.713          4.183.050          8.946.795          
6 bulan - 1 tahun 2.439.601          2.601.817          5.020.963          14.276.643        22.151.046        
Lebih dari 1 tahun 3.640.375          3.007.517          - - -

Jumlah 10.114.997        9.706.252          14.560.971        29.115.396        53.689.657        
Penyisihan penurunan nilai (1.083.537)         (1.253.363)         (1.593.015)         (139.521)            -

Jumlah piutang usaha 9.031.460          8.452.889          12.967.956        28.975.875        53.689.657        

Mutasi penyisihan penurunan
nilai
Saldo aw al 1.253.363          1.593.015          139.521             - -
Penambahan (pemulihan) (169.826)            (52.272)              1.453.494          139.521             -
Penghapusan - (287.380)            - - -

Saldo akhir 1.083.537          1.253.363          1.593.015          139.521             -

31 Desember

 
Semua piutang usaha dari pihak ketiga dalam mata uang Rupiah. 
 
Pihak pelanggan langsung terutama merupakan piutang kredit tiket dan piutang sewa kendaraan. 
 
Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing piutang usaha pada akhir periode dan estimasi nilai 
yang tidak dapat dipulihkan, secara individual dan kolektif, manajemen percaya bahwa penyisihan 
penurunan nilai piutang usaha adalah cukup karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas 
kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan. 
 

Manajemen juga memutuskan bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas 
piutang usaha kepada pihak ketiga.  

 
 
7. PIUTANG DAN UTANG KEPADA PIHAK BERELASI  

 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Piutang berelasi
PT Express Kencanakelola

Jayajasa 28.934.028        24.242.346        19.102.692        - -
PT Nirbaya Transarana 16.435.680        14.104.570        9.440.352          - -
PT Express Rinjani Utama 4.817.149          3.568.427          1.673.564          - -
PT Lendang Karun 2.540.327          1.805.207          3.426.976          - -
PT Rajaw ali Corpora - - 16.159.490        - -
Lain-lain 306.090             306.090             306.090             503.739             484.739             

Jumlah 53.033.274        44.026.640        50.109.164        503.739             484.739             

Utang berelasi
PT Rajaw ali Corpora 30.240.510        10.240.510        1.608.834          10.159.344        12.854.901        
Lain-lain 120.000             120.000             966.819             120.000             120.000             

Jumlah 30.360.510        10.360.510        2.575.653          10.279.344        12.974.901        

31 Desember
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Pada tanggal 1 Mei 2009, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan PT Rajawali Corpora 
dengan jumlah pinjaman maksimum sebesar Rp 40.000.000 ribu untuk digunakan sebagai pendanaan 
aktivitas bisnis Perusahaan. 
 
Pinjaman ini harus dibayar kembali sewaktu-sewaktu berdasarkan permintaan PT Rajawali Corpora. 
Apabila dalam waktu 10 hari dari tanggal permintaan pembayaran, pinjaman tersebut tidak dibayarkan 
maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per tahun. 
 
Berdasarkan Perjanjian yang dijelaskan di atas, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,  
Perusahaan tidak diperbolehkan antara lain: 
 
 Menjual dan men-transfer saham yang telah dikeluarkan 
 Melakukan tindakan yang menyebabkan likuidasi 
 Menjaminkan aset yang dimiliki oleh Perusahaan 
 Menjadi penjamin atas kredit dalam bentuk apapun 
 
Piutang dan utang kepada pihak berelasi lainnya berasal dari pinjam meminjam dana untuk kebutuhan 
operasional. Akun tersebut dalam mata uang Rupiah, tanpa bunga dan dapat dibayar kembali sewaktu-
waktu. Piutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp 52.727.184 ribu telah diterima pelunasannya 
pada bulan Juli 2012. 
 
Manajemen berpendapat bahwa piutang kepada pihak berelasi dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak 
dibentuk penyisihan penurunan nilai. 

 
 
8. PERSEDIAAN 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Suku cadang 4.762.857          4.489.614          2.008.961          1.383.744          1.159.898          
Pelumas 1.415.093          1.119.873          1.339.307          1.178.745          839.927             
Lain-lain 1.620.206          1.651.660          1.526.092          1.217.996          891.629             

Jumlah 7.798.156          7.261.147          4.874.360          3.780.485          2.891.454          

31 Desember

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan. 
 
Semua persediaan tidak dijaminkan pada pihak manapun. 
 
Pada tanggal 30 April 2012 Perusahaan dan entitas anak mengasuransikan persediaan kepada 
PT Asuransi Astra Buana, pihak ketiga, sebagai berikut: 
 

Rp'000

Jumlah persediaan terbatas 7.798.156             

Nilai pertanggungan 8.075.000             

 
Pada tanggal 31 Desember 2011, manajemen belum mengansuransikan persediaan. 
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9. PAJAK DIBAYAR DIMUKA  

 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Perusahaan
Pajak penghasilan 

Pasal 23 600                    - - - -
Pasal 25 738.945             - - - -

PPN atas barang mew ah 1.152.275          2.409.049          81.474               2.664.646          7.159.782          
Entitas anak

Pajak penghasilan 
Pasal 21 - - 1.327                 2.244                 -
Pasal 23 36.340               - - - -
Pasal 25 208.579             - - 764.653             312.120             

PPN atas barang mew ah 20.878.069        22.600.946        53.017.547        3.760.549          6.997.039          
Pajak pertambahan nilai - 180.474             711.381             628.622             596.128             

Jumlah 23.014.808        25.190.469        53.811.729        7.820.714          15.065.069        

31 Desember

 
 

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 
 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Jangka pendek
Sew a tanah dan bangunan 1.343.691          1.739.464          1.172.995          1.380.953          1.201.225               
Perijinan dan lisensi 4.806.396          5.166.768          4.998.398          4.779.488          3.107.006               
Asuransi 2.533.158          4.009.793          1.504.767          1.487.815          1.685.497               
Lain-lain 425.200             433.040             613.353             1.016.868          819.996                  

Jumlah 9.108.445          11.349.065        8.289.513          8.665.124          6.813.724               

Jangka panjang
Sew a tanah dan bangunan 8.705.476          8.179.438          5.875.681          3.797.004          2.620.758               

31 Desember

 
 
11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI  

 

Jenis 30 April
Domisili Usaha 2012 2011 2010

% % %

NT Bali Penyediaan jasa transportasi darat 19,96 19,96 19,96
ERU Lombok Penyediaan jasa transportasi darat 19,96 19,96 19,96
EKJJ Jakarta Penyediaan jasa transportasi darat 19,96 19,96 19,96

31 Desember
Persentase Kepemilikan

Entitas Asosiasi 

 
Bagian rugi Bagian rugi Bagian rugi
yang diakui yang diakui yang diakui

Nilai tercatat MKS untuk Nilai tercatat MKS untuk Nilai tercatat MKS untuk Nilai tercatat
10 Mei 2010 periode berjalan 31 Desember 2010 tahun berjalan 31 Desember 2011 periode berjalan 30 April 2012

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

NT 80.000               (80.000)                - - - - -
ERU 100.000             (100.000)              - - - - -
EKJJ 200.000             (200.000)              - - - - -
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30 April 2012
(Tidak diaudit) 2011 2010 

Rp'000 Rp'000 Rp'000
NT

Jumlah aset 8.776.103               7.373.832               5.587.751               
Jumlah liabilitas 17.045.367             14.708.142             10.009.315             
Jumlah Pendapatan 171.714                  463.250                  213.411                  
Rugi bersih 934.955                  2.912.746               1.516.221               
Bagian rugi yang tidak diakui MKS 186.991                  582.549                  223.244                  
Akumulasi bagian rugi yang tidak diakui MKS 992.784                  805.793                  223.244                  

ERU
Jumlah aset 7.708.209               7.128.124               6.438.842               
Jumlah liabilitas 11.312.729             9.681.917               7.337.726               
Jumlah Pendapatan 924.152                  2.424.102               2.867.700               
Rugi bersih 725.045                  1.654.909               1.440.182               
Bagian rugi yang tidak diakui MKS 145.009                  330.982                  188.036                  
Akumulasi bagian rugi yang tidak diakui MKS 664.027                  519.018                  188.036                  

EKJJ
Jumlah aset 18.983.444             16.801.331             18.816.285             
Jumlah liabilitas 34.966.966             31.394.616             29.533.260             
Jumlah Pendapatan 3.955.226               11.561.375             9.550.081               
Rugi bersih 1.390.236               3.876.311               5.227.387               
Bagian rugi yang tidak diakui MKS 278.047                  775.262                  845.477                  
Akumulasi bagian rugi yang tidak diakui MKS 1.898.786               1.620.739               845.477                  

31 Desember

Pada tanggal 10 Mei 2010, MKS (Entitas Anak) membeli 399 lembar saham NT (99,75%) dari 
Perusahaan. Pada tanggal 12 Agustus 2010, MKS dan Herwan Gozali menjual masing-masing 319 dan 
1 lembar saham NT kepada PT Mahkota Imperia, sehingga kepemilikan saham MKS pada NT setelah 
penjualan adalah 80 lembar saham atau 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Kerugian 
NT telah melebihi nilai tercatat dari investasi sehingga nilai investasi pada NT per tanggal 31 Desember 
2010, 2011, dan 30 April 2012 adalah nihil. 
 
Pada tanggal 10 Mei 2010, MKS (Entitas Anak) membeli 499 lembar saham ERU (99,80%) dari 
Perusahaan. Pada tanggal 12 Agustus 2010, MKS dan Herwan Gozali menjual masing-masing 399 dan 
1 lembar saham ERU kepada PT Mahkota Imperia, sehingga kepemilikan saham MKS pada ERU setelah 
penjualan adalah 100 lembar saham atau 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Kerugian 
ERU telah melebihi nilai tercatat dari investasi sehingga nilai investasi pada ERU per tanggal 
31 Desember 2010, 2011 dan 30 April 2012 adalah nihil. 
 
Pada tanggal 10 Mei 2010, MKS (Entitas Anak) membeli 999 lembar saham EKJJ (99,90%) masing-
masing dari Perusahaan sebanyak 900 lembar saham dan dari PT Semesta Indo Prima (SIP) sebanyak 
99 lembar saham.  Selain itu pada tanggal 10 Mei 2010 Daniel Podiman membeli 1 lembar saham dari 
SIP. Pada tanggal 12 Agustus 2010, MKS dan Daniel Podiman menjual masing-masing 799 dan 1 lembar 
saham EKJJ kepada PT Mahkota Imperia, sehingga kepemilikan saham MKS pada EKJJ setelah 
penjualan adalah 200 lembar saham atau 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Kerugian 
EKJJ telah melebihi nilai tercatat dari investasi sehingga nilai investasi pada EKJJ per tanggal 
31 Desember 2010, 2011 dan 30 April 2012 adalah nihil. 
 
Transaksi untuk penjualan investasi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
 

NT ERU EKJJ Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Nilai tercatat (3.890.888)       (445.577)          (9.455.592)       (13.792.057)     
Harga jual 319.000            399.000            799.000            1.517.000         

Keuntungan penjualan investasi 4.209.888         844.577            10.254.592       15.309.057       
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12. ASET TETAP  
 

1 Januari 2012 Penambahan Pengurangan Reklasif ikasi 30 April 2012
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Biaya perolehan
Armada dan peralatan 925.255.798           6.648.082               24.770.902             116.618.425           1.023.751.403                 
Non armada

Tanah 49.684.900             - - - 49.684.900                      
Bangunan, mess dan pool 61.345.991             1.590.195               - 6.081.268               69.017.454                      
Kendaraan 3.263.704               - 1.500                      - 3.262.204                        
Peralatan dan perlengkapan 17.006.887             1.218.681               9.339                      695.716                  18.911.945                      

Aset dalam penyelesaian 127.546.568           34.456.769             - (123.395.409)         38.607.928                      

Jumlah 1.184.103.848        43.913.727             24.781.741             -             1.203.235.834                 

Akumulasi penyusutan
Armada dan peralatan 346.326.641           40.425.614             23.740.908             - 363.011.347                    
Non armada

Bangunan, mess dan pool 23.332.632             2.764.168               - - 26.096.800                      
Kendaraan 2.224.173               2.194.408               1.500                      - 4.417.081                        
Peralatan dan perlengkapan 13.264.917             977.043                  6.739                      - 14.235.221                      

Jumlah 385.148.363           46.361.233             23.749.147             - 407.760.449                    

Jumlah tercatat 798.955.485           795.475.385                    

1 Januari 2011 Penambahan Pengurangan Reklasif ikasi 31 Desember 2011
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Biaya perolehan
Armada dan peralatan 719.533.422           15.944.708             61.475.647             251.253.315           925.255.798                    
Non armada

Tanah 6.080.000               43.604.900             - - 49.684.900                      
Bangunan, mess dan pool 33.533.333             9.885.967               - 17.926.691             61.345.991                      
Kendaraan 2.595.599               550.565                  23.460                    141.000                  3.263.704                        
Peralatan dan perlengkapan 13.863.051             2.906.950               189.417                  426.303                  17.006.887                      

Aset dalam penyelesaian 32.619.200             364.674.677           - (269.747.309)         127.546.568                    

Jumlah 808.224.605           437.567.767           61.688.524             -               1.184.103.848                 

Akumulasi penyusutan
Armada 312.957.391           85.896.866             52.527.616             - 346.326.641                    
Non armada

Bangunan, mess dan pool 16.203.070             7.129.562               - - 23.332.632                      
Kendaraan 1.829.356               418.277                  23.460                    - 2.224.173                        
Peralatan dan perlengkapan 10.751.458             2.536.503               23.044                    - 13.264.917                      

Jumlah 341.741.275           95.981.208             52.574.120             - 385.148.363                    

Jumlah tercatat 466.483.330           798.955.485                    

 
Aset tetap - entitas

anak yang tidak 
1 Januari 2010 dikonsolidasikan lagi Penambahan Pengurangan Reklasif ikasi 31 Desember 2010

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Biaya perolehan
Armada dan peralatan 487.884.958           34.547.839             313.578.793           54.109.024             6.726.534               719.533.422                    
Non armada

Tanah 4.180.000               - 1.900.000               - - 6.080.000                        
Bangunan, mess dan pool 23.385.062             757.640                  10.023.002             2.121.064               3.003.973               33.533.333                      
Kendaraan 6.513.750               238.300                  405.054                  4.136.365               51.460                    2.595.599                        
Peralatan dan perlengkapan 15.678.573             381.273                  1.919.741               3.580.000               226.010                  13.863.051                      

Aset dalam penyelesaian 3.211.354               1.309.429               40.725.252             - (10.007.977)           32.619.200                      

Jumlah 540.853.697           37.234.481             368.551.842           63.946.453             -               808.224.605                    

Akumulasi penyusutan
Armada 285.105.019           14.885.835             72.298.203             29.482.080             (77.916)                  312.957.391                    
Non armada

Bangunan, mess dan pool 14.670.825             339.118                  3.142.409               1.418.146               147.100                  16.203.070                      
Kendaraan 5.449.990               7.945                      416.217                  4.036.206               7.300                      1.829.356                        
Peralatan dan perlengkapan 12.309.537             239.796                  2.345.148               3.586.947               (76.484)                  10.751.458                      

Jumlah 317.535.371           15.472.694             78.201.977             38.523.379             -               341.741.275                    

Jumlah tercatat 223.318.326           466.483.330                    
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1 Januari 2009 Penambahan Pengurangan Reklasif ikasi 31 Desember 2009
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Biaya perolehan
Armada dan peralatan 450.090.475           16.767.441             20.434.899             41.461.941             487.884.958                     
Non armada

Tanah 4.180.000               - - - 4.180.000                         
Bangunan, mess dan pool 23.083.395             957.336                  949.849                  294.180                  23.385.062                       
Kendaraan 5.950.400               461.681                  160.000                  261.669                  6.513.750                         
Peralatan dan perlengkapan 12.838.311             1.968.890               46.837                    918.209                  15.678.573                       

Aset dalam penyelesaian 10.229.098             35.918.255             - (42.935.999)           3.211.354                         

Jumlah 506.371.679           56.073.603             21.591.585             -               540.853.697                     

Akumulasi penyusutan
Armada dan peralatan 221.092.119           81.130.458             17.120.983             3.425                      285.105.019                     
Non armada

Bangunan, mess dan pool 12.568.043             2.946.921               842.784                  (1.355)                    14.670.825                       
Kendaraan 5.025.803               525.520                  101.333                  - 5.449.990                         
Peralatan dan perlengkapan 9.969.634               2.345.421               3.448                      (2.070)                    12.309.537                       

Jumlah 248.655.599           86.948.320             18.068.548             -               317.535.371                     

Jumlah tercatat 257.716.080           223.318.326                     

Seluruh aset tetap merupakan aset tetap pemilikan langsung. 
 
Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset dengan rincian sebagai berikut : 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Nilai tercatat
Armada dan peralatan 1.029.994        1.235.313        8.948.031        24.626.944      3.313.916          
Non armada 2.600               - 166.373           796.130           209.121             

1.032.594        1.235.313        9.114.404        25.423.074      3.523.037          
Harga jual

Armada dan peralatan 1.038.594        3.433.640        13.837.752      32.460.630      4.585.491          
Non armada 2.500               7.550               170.068           3.469.699        1.346.354          

1.041.094        3.441.190        14.007.820      35.930.329      5.931.845          
Keuntungan penjualan 

aset tetap 8.500               2.205.877        4.893.416        10.507.255      2.408.808          

 
Beban penyusutan untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 
31 Desember 2010 dan 2009 dibebankan pada beban langsung sebagai berikut : 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Beban penyusutan 46.361.233      34.009.018      95.981.208      78.201.977      86.948.320      
Beban penyusutan entitas 

anak yang tidak 
dikonsolidasikan lagi - - - 3.570.687        -

Jumlah 46.361.233      34.009.018      95.981.208      81.772.664      86.948.320      
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Aset dalam penyelesaian terutama merupakan pembangunan pool, yang diperkirakan akan selesai pada 
tahun 2012 dan pembelian 167 unit kendaraan taksi yang akan beroperasi pada 2012. Pembangunan 
pool telah mencapai 70% dari total pembangunan.  
 
Pada tanggal 29 Desember 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Astra International 
untuk membeli 1.700 unit kendaraan dengan tanda jadi sebesar Rp 1.000.000 per unit dalam jangka 
waktu 18 bulan sejak tanggal perjanjian atau jangka waktu lain yang disetujui kedua belah pihak. 
PT Astra International berhak untuk memperhitungkan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 
1% per hari dihitung dari jumlah tagihan sejak tanggal jatuh tempo. 
 
Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di tiga lokasi di Jakarta, 
Tangerang dan Medan dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo masing-
masing pada tanggal 11 Nopember 2016, 11 Nopember 2022, 7 Juni 2023, 7 September 2040, dan 
15 Juni 2027. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah 
karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Tanah 
yang terletak di Tangerang merupakan aset hasil akuisisi ESBC pada bulan Mei 2011 (Catatan 23).  
 
Tanah yang terletak di Jakarta dan Tangerang dan kendaraan taksi dijadikan sebagai jaminan atas utang bank 
dan liabilitas kepada lembaga keuangan non bank (Catatan 18 dan 19). 
 
Aset tetap Perusahaan dan entitas anak telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi, 
pihak ketiga, sebagai berikut: 
 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Jumlah aset tercatat 615.926 540.058                213.765                205.084                213.710                

Nilai pertanggungan 1.300.133 808.820                471.758                571.510                456.743                

31 Desember

 
 
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi 
kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. 
 

 
13. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA 

 
30 April 1 Januari 2009/

2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

a. Berdasarkan pemasok
PT GM Autoworld Indonesia 1.635.000             - - - -
PT Sinar Safari Autopart 1.301.630             688.605                672.644                456.300                241.549                
PT Jaya Agung 1.086.152             1.269.030             1.002.411             1.250.168             911.068                
Lain-lain 3.643.941             4.361.215             6.705.526             3.464.883             2.779.606             

Jumlah 7.666.723             6.318.850             8.380.581             5.171.351             3.932.223             

31 Desember
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30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

b. Berdasarkan umur (hari)
Belum jatuh tempo 6.346.550             5.231.855             7.084.026             3.625.609             2.971.494             
Lewat jatuh tempo:
   1 s/d 30 hari 1.275.447             825.982                648.277                773.950                547.580                
   31 s/d 60 hari 13.495                  149.845                432.185                515.157                366.696                
   61 s/d 90 hari 6.331                    48.933                  216.093                256.635                46.453                  
   > 120 hari 24.900                  62.235                  - - -

Jumlah 7.666.723             6.318.850             8.380.581             5.171.351             3.932.223             

31 Desember

Semua utang usaha kepada pihak ketiga dalam mata uang Rupiah dan tidak dijaminkan kepada pihak 
manapun. 

 
Jangka waktu kredit yang timbul dari suku cadang dari pemasok dalam negeri berkisar 30 hari. 
 

 
14. UTANG LAIN-LAIN 

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Tabungan pengemudi 59.142.546        56.512.677        30.585.179        7.539.281          14.262.851         
Pembayaran uang muka 1.851.475          2.115.000          2.115.000          2.530.525          2.463.525           
Tabungan kecelakaan (LAKA) 822.075             974.595             555.655             2.944.051          1.415.520           
Lain-lain 1.177.288          1.193.996          2.015.536          2.732.542          2.142.443           
Jumlah 62.993.384        60.796.268        35.271.370        15.746.399        20.284.339         

31 Desember

 

Tabungan pengemudi terdiri dari dana cadangan untuk penggantian suku cadang dan kelebihan setoran 
yang akan di saling hapuskan dengan kurang setor, jika ada, dikemudian hari. 
 
Utang lain-lain merupakan uang muka yang diterima atas penjualan kendaraan dan utang kontraktor. 

 
 
15. UTANG PAJAK  

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000
Perusahaan

Pajak penghasilan 
Pasal 21 254.152             2.292.410          806.530             10.333               1.747.330           
Pasal 23 12.348               7.614                 6.767                 3.873                 5.683                  
Pasal 25 - 246.315             98.858               - 61.335                
Pasal 29 - 97.018               2.561.625          1.450.502          35.037                

Entitas anak
Pajak penghasilan 

Pasal 21 22.463               36.568               8.181                 2.805                 48.915                
Pasal 23 6.848                 34.414               53.280               10.880               5.170                  
Pasal 25 40.610               359.644             277.902             1.632                 -
Pasal 29 278.656             275.635             1.492.855          395.471             19.581                

Pajak Pertambahan Nilai 637.706             - - - -

Jumlah utang pajak 1.252.783          3.349.618          5.305.998          1.875.496          1.923.051           

31 Desember
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16. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

THR dan bonus 13.510.818        15.837.552        4.039.293          2.102.847          10.055               
Jasa profesional 2.343.108          1.790.120          2.259.072          1.146.200          101.800             
BBN dan STNK - - 6.650                 669.646             2.122.225          
Bunga - 1.633.132          833.033             329.510             1.002.733          
Lain-lain 1.274.167          41.663               1.492.866          924.057             1.379.352          

Jumlah 17.128.093        19.302.467        8.630.914          5.172.260          4.616.165          

31 Desember

Biaya masih harus dibayar lain-lain terutama merupakan biaya asuransi. 
 
 
17. UTANG BANK JANGKA PENDEK 
 

Berdasarkan akta No. 98 tanggal 20 April 2011, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit lokal (Rekening 
Koran) dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan jumlah tidak melebihi Rp 15.000.000 ribu yang terhitung 
sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan berakhir pada tanggal yang sama 12 bulan kemudian. 
Berdasarkan surat dari BCA pada tanggal 4 April 2012, tingkat bunga yang dikenakan adalah 9,5% per tahun 
yang dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter. Berdasarkan 
surat dari BCA pada tanggal 17 April 2012 dan akta No. 68 tanggal 12 Juli 2012, BCA telah menyetujui untuk 
memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau fasilitas kredit menjadi masing-masing tanggal 20 Juli 2012 
dan 20 Juli 2013.   
 
Sampai dengan tanggal 30 April 2012, fasilitas yang telah digunakan adalah sebesar Rp 4.995.980 ribu. 
 

 
18. UTANG BANK JANGKA PANJANG 

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

PT Bank Central Asia Tbk 557.026.710      581.251.302      288.867.283      - -
PT Bank Harda Internasional 20.086.162        12.185.362        13.843.838        18.652.342        -
PT Bank Mega Tbk - - 81.877.737        135.571.804      143.812.294           
Biaya transaksi utang yang belum 

diamortisasi (968.158)            (2.006.117)         (2.286.814)         - -

Jumlah 576.144.714      591.430.547      382.302.044      154.224.146      143.812.294           
Dikurangi bagian yang jatuh

tempo dalam w aktu satu tahun 165.437.075      154.877.581      93.088.288        48.975.906        37.558.213             

Bagian jangka panjang 410.707.639      436.552.966      289.213.756      105.248.240      106.254.081           

31 Desember

 
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) 
 
Berdasarkan akta No. 148 tanggal 30 April 2010 beserta perubahan-perubahannya, Perusahaan dan entitas 
anak menerima Fasilitas Kredit Investasi dari BCA tidak melebihi dari Rp 548.569.000 ribu. 
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Akta perjanjian kredit di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan surat dari BCA pada 
tanggal 4 April 2012, akta No. 3 tanggal 1 Mei 2012 dan No. 68 tanggal 12 Juli 2012 dimana Perusahaan dan 
entitas anak menerima Fasilitas Kredit Investasi (KI) sebagai berikut: 
 

Jumlah fasilitas
Jumlah yang telah digunakan
fasilitas Jatuh tempo Tingkat bunga sampai 30 April 2012
Rp'000 Rp'000

KI 2 21.365.000    25 Pebruari 2012 11,25% per tahun 11.326.271               
KI 3 68.196.000    25 Mei 2013 11,5% per tahun 38.219.159               
KI 4 28.330.000    25 September 2014 11,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun

Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka BCA 
1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun 21.998.198               

KI 5 313.562.000  10 Maret 2016 11,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka BCA 312.539.600             
1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun

KI 6 335.870.000  20 April 2017 10,50% - 11,25% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka BCA 306.101.250             
1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun

KI 7 8.320.000      20 April 2015 10,50% - 11,25% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun 6.531.900                 
Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka BCA 
1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun

KI 8 25.000.000    25 Juli 2016 9,5% per tahun yang dapat ditinjau kembali oleh BCA pada
setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter 25.000.000               

KI 9 422.292.000  5 tahun sejak masing-masing 10,5%per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
penarikan Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka BCA

1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun -
Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya

KI 10 13.759.000    3 tahun sejak masing-masing 10,5%per tahun untuk penarikan sebelum 30 Juni 2012
penarikan Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya -

KI 11 8.680.000      5 tahun sejak masing-masing 10,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
penarikan Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka BCA 

1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun -
Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya

KI 12 20.000.000    5 tahun sejak masing-masing 10,5% per tahun berlaku tetap selama 3 (tiga) tahun
penarikan Selanjutnya berdasarkan suku bunga deposito berjangka BCA 

1 bulan tertinggi ditambah 5% per tahun -
Penarikan setelah 30 Juni 2012 akan ditentukan selanjutnya

 
Jumlah pembayaran dalam setiap periode untuk masing-masing fasilitas adalah sebagai berikut: 
 

1 Januari 2009/
30 April 2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

KI 2 1.742.504          9.583.767          - - -
KI 3 5.459.880          15.014.670        - - -
KI 4 1.999.836          5.499.549          - - -
KI 5 21.554.455        62.116.283        8.238.317          - -
KI 6 18.397.241        11.281.422        - - -
KI 7 465.676             284.625             - - -
KI 8 1.719.298          1.359.649          - - -

51.338.890        105.139.965      8.238.317          - -

31 Desember

 
Fasilitas ini dijamin dengan Hak Guna Bangunan No. 603/Maphar dan No. 00646/Maphar, 3.169 unit 
kendaraan taksi dan corporate guarantee dengan nilai tak terbatas dari PT Rajawali Corpora. Berdasarkan 
Surat Pernyataan tanggal 30 April 2010, PT Rajawali Corpora akan mempertahankan minimal 51% kepemilikan 
atas Perusahaan setelah Penawaran Saham Perdana Perusahaan. 
 
Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak Perusahaan dan entitas 
anak untuk mengubah anggaran dasar dan susunan direksi dan komisaris, menambah hutang selain hutang 
yang sudah ada, melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham melebihi 25% dari laba bersih 
konsolidasian, dan mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk mempertahankan rasio keuangan 
tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian: 
 
 Rasio EBITDA terhadap beban bunga ditambah kewajiban pembayaran angsuran minimal 1 kali 
 Rasio EBITDA terhadap beban bunga minimal 3 kali 
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 Rasio total liabilitas terhadap total modal (pinjaman pemegang saham diperhitungkan dalam total 
modal dan tidak diperhitungkan sebagai liabilitas) maksimal 5,5 kali. Apabila rasio total liabilitas 
terhadap total modal Perusahaan di atas 5,5 kali maka PT Rajawali Corpora harus memberikan 
tambahan modal atau pinjaman pemegang saham. 
 

Berdasarkan perjanjian tersebut, pembatasan pembagian dividen tidak berlaku apabila Perusahaan melakukan 
Penawaran Saham Perdana. 
 
Berdasarkan surat dari BCA No.30465/GBK/2011 tanggal 5 Oktober 2011, BCA telah menyetujui perubahan 
anggaran dasar Perseroan dengan rincian sebagai berikut:  
 
(a) konversi utang kepada pemegang saham (PT Rajawali Corpora) sebesar Rp 5 miliar menjadi saham biasa.  
(b) penerbitan saham bonus sebesar 27.000 saham bonus dengan perbandingan untuk setiap empat 

pemegang saham lama akan memperoleh satu saham bonus 
(c) peningkatan jumlah lembar saham dengan pemecahan saham sebesar 1 : 10.000 sehingga jumlah saham 

meningkat menjadi 1.350 juta saham 
(d) peningkatan modal dasar menjadi 5.400 juta saham  
 
Pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan di atas.  

 
PT Bank Harda Internasional 
 
Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2009, Perusahaan menerima fasilitas Pinjaman Aksep 
Menurun dari PT Bank Harda Intemasional sebesar Rp 15.000.000 ribu untuk jangka waktu 66 bulan. 
Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan taksi atas nama PT Mutiara Express Perdana dan corporate 
guarantee PT Mutiara Express Perdana. Tingkat bunga pinjaman sebesar 15% per tahun.  
 
Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2009, PT Ekspres Mulia Perdana (Entitas Anak) menerima  
fasilitas Pinjaman Aksep Menurun dari PT Bank Harda Internasional sebesar Rp 4.350.000 ribu untuk jangka 
waktu 42 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan 15 unit kendaraan atas nama PT Ekspres Mulia Perdana. Tingkat 
bunga pinjaman sebesar 14% per tahun.  
 
Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 7 Juni 2010, EMP menerima fasilitas kredit dari PT Bank Harda 
Internasional dengan jumlah maksimum Rp 176.640 ribu dan tingkat suku bunga 6,5% per tahun. Jangka waktu 
perjanjian kredit ini adalah 36 bulan. 

 
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Desember 2010, EMP menerima Fasilitas Kredit Investasi 
Kendaraan Bermotor dengan jumlah maksimum Rp 360.000 ribu untuk pembelian 1 unit mobil Toyota 
Alphard 3.0L 2WD untuk jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga pinjaman efektif sebesar 12% per 
tahun. 
 
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Desember 2010, EMP menerima Fasilitas Kredit Investasi 
Kendaraan Bermotor dengan jumlah maksimum Rp 1.838.000 ribu untuk pembelian 2 unit mobil BMW 
X.5.3.05i 3000cc  untuk jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga pinjaman efektif sebesar 11,5% per 
tahun. 
 
Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Januari 2011, EMP menerima Fasilitas Pinjaman Kredit 
Investasi dari PT Bank Harda Internasional sebesar Rp 403.000 ribu untuk pembelian tiga (3) unit 
kendaraan dengan tanpa agunan dan tingkat bunga pinjaman sebesar 11,5% per tahun. Jangka waktu 
perjanjian kredit ini adalah 36 bulan.  

 
Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Januari 2011, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit Dengan 
Angsuran dari PT Bank Harda Internasional dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 2.000.000 ribu 
dengan tingkat bunga 11,5% per tahun. Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah 60 bulan. Fasilitas ini 
dijamin dengan Hak Guna Bangunan No. 1904/Kebon Kelapa.  
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Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 14 Pebruari 2012, EMP menerima Fasilitas Kredit dengan jumlah 
maksimum sebesar Rp 9.700.000 ribu dalam bentuk pinjaman dengan angsuran tidak termasuk bunga, 
provisi, dan biaya lainnya sebagai pinjaman pokok yang ditarik secara bertahap yaitu pada tanggal 
15 Pebruari 2012 sebesar Rp 5.400.000 ribu dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp 4.300.000 ribu untuk 
pembelian 2.818 Digital Dispatch System (DDS) dengan tingkat bunga 12% per tahun. Jangka waktu 
Fasilitas Kredit adalah 15 Maret 2014. 
 
Perusahaan dan EMP telah memakai semua fasilitas pinjaman sampai dengan 30 April 2012. 

 
Jumlah pembayaran dalam setiap periode untuk masing-masing fasilitas adalah sebagai berikut: 
 

1 Januari 2009/
30 April 2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

PT Bank Harda Internasional 1.799.064          4.061.490          7.183.143          697.781             -

31 Desember

 
PT Bank Mega Tbk 
 
Berdasarkan akta No. 3 tanggal 6 Maret 2007 beserta perubahan-perubahannya, Perusahaan dan entitas 
anak menerima Fasilitas Term Loan dari PT Bank Mega Tbk tidak melebihi dari Rp 195.452.500 ribu 
dengan tingkat bunga 11,75% per tahun. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 5 tahun setelah 
penandatanganan perjanjian. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1.125 unit kendaraan taksi dan 
corporate guarantee dari PT Rajawali Corpora. 
 
Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 49 tanggal 21 April 2008, Perusahaan menerima Fasilitas Term 
Loan dari PT Bank Mega Tbk sebesar Rp 5.000.000 ribu untuk pembelian dan renovasi gedung dengan 
tingkat bunga 11,75% per tahun. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 21 April 2016. Fasilitas ini dijamin 
dengan Hak Guna Bangunan No. 00646/Maphar dan No. 603/Maphar yang telah diserahkan kembali 
kepada Perusahaan pada tanggal 28 Januari 2011. 
 
Pada bulan 30 April 2010 dan 20 April 2011, seluruh Fasilitas Term Loan dari PT Bank Mega Tbk diambil 
alih oleh PT Bank Central Asia Tbk. 
 
Jumlah pembayaran dalam setiap periode untuk masing-masing fasilitas adalah sebagai berikut: 
 

1 Januari 2009/
30 April 2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

TL 1 - 576.610             494.237             494.237             494.237                  
TL 2 - 4.829.110          3.212.542          3.212.542          3.212.542               
TL 3 - 6.692.797          5.560.169          5.560.170          5.560.169               
TL 4 - 32.125.422        11.937.729        9.125.241          4.510.612               
TL 5 - - 12.485.172        3.770.690          1.969.138               
TL 6 - 6.959.483          2.783.793          2.783.793          927.931                  
TL 7 - 20.738.731        5.955.154          4.825.241          962.728                  
TL 8 - - 13.265.278        9.205.256          2.688.397               
TL 9 - 3.447.477          649.699             649.699             253.125                  
TL10 - 410.766             154.037             154.037             38.509                    
TL 11 - 3.142.241          837.931             69.828               -
TL 12 - 2.955.103          770.897             - -

- 81.877.740        58.106.638        39.850.734        20.617.388             

31 Desember
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19. LIABILITAS KEPADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

PT Adira Dinamika Multif inance 6.284.929         6.921.252         7.406.534         334.432            1.048.406           
SGF Finance 893.200            1.126.498         849.295            - -
PT Astra Sedaya Finance 136.458            1.831.793         9.251.684         13.489.075       65.098.328         
Toyota Astra Financial Services - - 98.658              361.531            543.567              
PT Oto Multiartha - - 523.692            84.453              208.194              
BCA Finance - - 212.374            2.542.149         5.194.165           
PT Tunas Financindo Sarana - - 198.939            497.346            795.754              
PT Orix Indonesia Finance - - - 3.035.289         10.262.350         
PT U Finance Indonesia - - - 628.008            1.708.140           
PT Bank OCBC NISP Tbk - - - 79.405              525.480              
Jumlah 7.314.587         9.879.543         18.541.176       21.051.688       85.384.384         
Bagian yang jatuh tempo 

dalam w aktu satu tahun 2.950.842         4.495.480         8.921.382         12.386.673       62.235.070         
Pinjaman Lembaga Keuangan Non-

Bank Jangka Panjang - Bersih 4.363.745         5.384.063         9.619.794         8.665.015         23.149.314         

31 Desember

  
Seluruh fasilitas pinjaman lembaga keuangan non bank ditujukan untuk pembelian armada (kendaraan taksi) 
(Catatan 12). 

 
PT Adira Dinamika Multifinance 
 
Perusahaan dan MEP menerima fasilitas pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multifinance pada tahun 2010 
dan 2009 dengan tingkat bunga berkisar antara 16%-19% per tahun untuk fasilitas yang diterima pada tahun 
yang bersangkutan. 
 
Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau dengan Jaminan Fidusia 
untuk periode antara 36 sampai dengan 60 bulan. 

 
PT Astra Sedaya Finance 
 
Perusahaan menerima fasililas pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance pada tahun 2010, 2009 dan 2008 
dengan tingkat bunga berkisar antara 13%-18% per tahun untuk fasilitas yang diterima pada tahun yang 
bersangkutan. 
 
Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau dengan Jaminan Fidusia 
untuk periode antara 24 sampai dengan 36 bulan. 
 
Lainnya 

 
Perusahaan juga menerima fasilitas pembiayaan dari beberapa bank dan lembaga keuangan pada tahun 2010, 
2009 dan 2008 dengan tingkat bunga pinjaman berkisar antara 11,75% - 21,00% per tahun. 
 
Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan atau dengan Jaminan Fidusia 
dan untuk periode antara 35 sampai dengan 60 bulan. 

 
 
20. UANG JAMINAN PENGEMUDI 

 
Akun ini merupakan uang jaminan dari para pengemudi selama jangka waktu kerjasama operasi dengan 
Perusahaan dan entitas anak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Operasi. Uang jaminan ini akan 
digunakan untuk menutup segala kerugian Perusahaan dan entitas anak Grup Express yang mungkin timbul, 
antara lain kerugian akibat pencemaran terhadap nama baik dan/atau citra Perusahaan dan entitas anak 
dan/atau Grup Express, dan untuk mengurangi pembayaran harga jual taksi jika terjadi jual beli taksi seperti 
yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Operasi. 
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21. MODAL SAHAM 

 
Pemegang saham dan persentase kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 
 

Persentase kepemilikan Lembar saham Jumlah 
% Rp'000

PT Rajaw ali Corpora 99,999                               1.349.990.000        134.999.000           
PT Karya Loka Persada 0,001                                 10.000                    1.000                      
Jumlah 100,000                             1.350.000.000        135.000.000           

30 April 2012
Pemegang saham

Persentase kepemilikan Lembar saham Jumlah 
% Rp'000

PT Rajaw ali Corpora 99,999                               1.349.990.000        134.999.000           
Tn. Peter Sondakh 0,001                                 10.000                    1.000                      
Jumlah 100,000                             1.350.000.000        135.000.000           

31 Desember 2011
Pemegang saham

Persentase  kepemilikan Lembar saham Jumlah 
% Rp'000

PT Rajaw ali Corpora 99,999                               102.999                  102.999.000           
Tn. Peter Sondakh 0,001                                 1                             1.000                      
Jumlah 100,000                             103.000                  103.000.000           

31 Desember 2010
Pemegang saham

Persentase  kepemilikan Lembar saham Jumlah 
% Rp'000

PT Rajaw ali Corpora 99,998                               42.999                    42.999.000             
Tn. Peter Sondakh 0,002                                 1                             1.000                      
Jumlah 100,000                             43.000                    43.000.000             

31 Desember 2009
Pemegang saham

 

Persentase  kepemilikan Lembar saham Jumlah
% Rp'000

PT Rajaw ali Corpora 99,995                               19.999                    19.999.000             
Tn. Peter Sondakh 0,005                                 1                             1.000                      
Jumlah 100,000                             20.000                    20.000.000             

1 Januari 2009/31 Desember 2008
Pemegang saham

Berdasarkan akta notaris Emmy Halim S.H., M.Kn., No. 42 tanggal 9 Desember 2008 yang telah disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2009 para pemegang 
saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan 
dari Rp 20.000.000 ribu menjadi Rp 43.000.000 terbagi atas 43.000 saham dengan nilai nominal 
Rp 1.000 ribu per saham. Peningkatan modal tersebut dilakukan dengan cara mengkonversi utang 
Perusahaan kepada PT Rajawali Corpora menjadi modal saham sebesar Rp 23.000.000 ribu. Pada 
tanggal 31 Desember 2008, konversi utang tersebut dicatat sebagai uang muka untuk penempatan modal 
saham karena akta perubahan peningkatan modal dasar belum memperoleh persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
 
Berdasarkan akta No. 16 tanggal 6 Desember 2010 dari Emmy Halim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, 
yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 
23 Desember 2010 para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar, modal 
ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp 43.000.000 ribu menjadi Rp 103.000.000 ribu terbagi atas 
103.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 ribu per saham. Peningkatan modal tersebut dilakukan 
dengan cara mengkonversi utang Perusahaan kepada PT Rajawali Corpora menjadi modal saham 
sebesar Rp 60.000.000 ribu. Utang Perusahaan kepada PT Rajawali Corpora tersebut merupakan 
pinjaman dana di tahun 2010 untuk pembelian armada. 
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Berdasarkan akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2011 dari Emmy Halim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang 
telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 2011 
para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor 
Perusahaan. Modal dasar meningkat dari Rp 103.000.000 ribu menjadi Rp 540.000.000 ribu terbagi atas 
540.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 ribu per saham. Modal ditempatkan dan disetor meningkat 
dari Rp 103.000.000 ribu menjadi Rp 135.000.000 ribu terbagi atas 135.000 saham dengan nilai nominal 
Rp 1.000 ribu per saham. Para pemegang saham Perusahaan juga menyetujui mengubah nilai nominal 
saham Perseroan dan entitas anak dari semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000 ribu 
menjadi bernilai nominal Rp 100. 
 
Peningkatan modal dasar tersebut di atas dilakukan melalui: 

 

a. Konversi utang Perusahaan kepada PT Rajawali Corpora (Catatan 7) menjadi modal saham sebesar 
Rp 5.000.000 ribu. Utang Perusahaan kepada PT Rajawali Corpora tersebut merupakan pinjaman 
dana di tahun 2011 untuk dana operasional. 
 

b. Dividen saham (Catatan 22) sebesar Rp 27.000.000 ribu. 
 

Berdasarkan akta No. 148 tanggal 24 April 2012 dari Emmy Halim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para 
pemegang saham Perusahaan menyetujui penjualan saham milik Tuan Peter Sondakh kepada PT Karya 
Loka Persada.  
 
Seluruh peningkatan modal saham di atas ditujukan dalam rangka ekspansi armada dan daerah operasi. 
Perubahan jumlah saham beredar sejak 1 Januari 2009 hingga 30 April 2012 sebagai berikut: 
 

Jumlah lembar saham Rp'000

Saldo 1 Januari 2009 20.000                             20.000.000              
Pengeluaran saham 23.000                             23.000.000              
Saldo 31 Desember 2009 43.000                             43.000.000              
Pengeluaran saham 60.000                             60.000.000              
Saldo 31 Desember 2010 103.000                           103.000.000            
Pengeluaran saham 5.000                               5.000.000                
Pembagian dividen saham 27.000                             27.000.000              
Pemecahan saham 1.349.865.000                 -

Saldo 31 Desember 2011 dan 30 April 2012 1.350.000.000                 135.000.000            

 
 

22. DIVIDEN SAHAM 
 

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta No. 14 
tanggal 4 Oktober 2011 dari Emmy Halim, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui 
pembagian dividen saham sebanyak 27.000 saham kepada PT Rajawali Corpora dengan nilai nominal 
seluruhnya sebesar Rp 27.000.000 ribu. 
 

 
23. AKUISISI ENTITAS ANAK 

 
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1b, pada tanggal 13 Mei 2011 Perusahaan membeli 29.999 
saham atau sebesar 99,997% kepemilikan ESBC dari PT Ekspres Transportasi Antarbenua (ETAB), 
pihak ketiga dengan harga sebesar Rp 100.054.165 ribu.  
 
Perusahaan membeli kepemilikan ESBC untuk pengembangan bisnis sehubungan dengan kepemilikan 
ESBC atas 1.000 izin untuk mengoperasikan taksi dan sebidang tanah seluas 40.410 meter persegi yang 
letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan Bandar Udara Soekarno-Hatta. 
 
Kepemilikan nonpengendali (0,003%) diakui pada tanggal akuisisi yang diukur dari nilai wajar 
kepentingan nonpengendali sejumlah Rp 3.002 ribu. Estimasi nilai wajar ditetapkan dengan metode 
pendapatan. Penilaian nilai wajar, termasuk tanah, dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman 
Suryantoro Sugeng Suzy, Hartomo & Rekan. 
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Pada saat tanggal akuisisi ESBC, nilai buku dan nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas adalah 
sebagai berikut: 

Nilai buku Nilai wajar
Rp'000 Rp'000

Kas dan setara kas 22.711                         22.711                         
Tanah 30.025.891                  43.604.900                  
Utang kepada pihak berelasi (57.030)                        (57.030)                        

Nilai aset bersih yang diakuisisi 29.991.572                  43.570.581                  

Goodwill dan arus kas keluar bersih yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut: 
 

Rp'000

Biaya akuisisi 100.054.165                
Ditambah: Kepentingan nonpengendali 3.002                           
Dikurangi: Nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh (43.570.581)                 

Goodwill yang timbul dari akuisisi 56.486.586                  

 
Goodwill yang diakui timbul dari izin taksi yang dimiliki untuk mengoperasikan taksi yang merupakan 
pengembangan bisnis dari Perusahaan. Goodwill yang diakui atas akuisisi ESBC berasal dari biaya 
akuisisi termasuk izin pengoperasian taksi. Selain itu, jumlah yang dibayarkan telah memperhitungkan 
nilai dari manfaat yang akan diterima atas peningkatan pendapatan. Manfaat tersebut tidak diakui secara 
terpisah dari goodwill karena tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tidak berwujud yang dapat 
diidentifikasi. 
 
Entitas anak ini memberikan kontribusi pendapatan usaha sebesar Rp 9.280.458 ribu dan laba bersih 
sebesar Rp 970.803 ribu terhadap hasil konsolidasian tahun 2011. 
 
Perusahaan menetapkan nilai terpulihkan dari goodwill dan menentukan bahwa goodwill tersebut di atas 
tidak mengalami penurunan nilai. 
 
 

24. PENDAPATAN 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pihak ketiga
Kendaraan taksi 142.445.710      99.077.586        327.829.833      203.432.854      159.776.382      
Sew a kendaraan 3.057.061          2.548.168          8.981.692          14.708.508        24.900.551        
Lain-lain 10.009.689        470.889             1.547.810          1.112.826          18.562               

Pihak berelasi (Catatan 31)
Sew a kendaraan - - - - 3.300.000          
Jumlah 155.512.460      102.096.643      338.359.335      219.254.188      187.995.495      

11,7% dari pendapatan sewa kendaraan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dilakukan dengan 
pihak berelasi (Catatan 31). 
 
Tidak ada pendapatan dari satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan. 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 APRIL 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009 
SERTA UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011  
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)  
 
25. BEBAN LANGSUNG 

 
2011

2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009
(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Penyusutan aset tetap 46.361.233      34.009.018      95.981.208      81.772.664      86.948.320      
Beban bunga 21.503.884      15.181.772      55.432.630      31.569.123      30.593.667      
Gaji dan tunjangan 11.497.363      11.397.830      20.949.132      21.889.121      16.958.257      
Beban perbaikan, pemeliharaan 

dan suku cadang 10.154.280      1.260.461        4.355.965        6.070.418        7.711.623        
Beban KIR dan perizinan operasi 

armada 3.451.377        2.712.221        8.234.330        7.317.871        5.558.618        
Asuransi 2.333.097        1.644.611        5.547.015        4.359.647        4.057.323        
Imbalan kerja karyaw an 1.544.178        475.230           2.059.525        2.497.912        1.640.110        
Beban parkir, tol, dan stiker 465.066           471.630           1.308.831        1.819.069        2.342.131        
Lain-lain 2.388.746        2.477.552        6.767.116        6.109.142        7.139.869        

Jumlah 99.699.224      69.630.325      200.635.752    163.404.967    162.949.918    

 
Tidak ada nilai pembelian dari satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan. 
 

 
26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 

 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Beban kantor 9.715.546        5.546.802        27.882.849      16.002.142      13.712.391      
Gaji dan tunjangan 5.992.863        4.929.971        24.409.453      11.811.073      9.131.533        
Jasa profesional 1.167.970        1.693.907        4.042.790        3.629.832        2.389.765        
Beban umum 1.107.857        2.170.277        6.268.338        5.676.647        1.215.352        
Komunikasi 764.899           637.728           2.008.703        2.225.606        1.384.120        
Imbalan kerja karyaw an 661.790           203.670           1.325.633        40.000             271.343           
Perbaikan dan pemeliharaan 496.241           900.490           2.434.036        2.280.161        1.711.404        
Lain-lain 481.408           374.409           1.529.822        1.466.416        1.217.148        

Jumlah 20.388.574      16.457.254      69.901.624      43.131.877      31.033.056      

 
 

27. PAJAK PENGHASILAN 
 

Manfaat (beban) pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari: 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pajak kini 1.190.063        1.220.874        6.973.388        7.454.932        1.891.445        
Pajak tangguhan 7.848.552        3.927.804        14.616.757      3.427.415        (1.342.157)      

Jumlah beban pajak 9.038.615        5.148.678        21.590.145      10.882.347      549.288           
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Pajak kini 
 
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan 
laba kena pajak adalah sebagai berikut: 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Laba sebelum pajak menurut
laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian 37.395.406      20.863.769      81.786.511      46.337.068      3.417.373          

Laba sebelum pajak entitas anak
dan penyesuaian di tingkat
konsolidasian (41.594.581)    (26.254.812)    (80.383.740)    (37.798.964)    (5.134.639)         

Laba (rugi) sebelum pajak - Perusahaan (4.199.175)      (5.391.043)      1.402.771        8.538.104        (1.717.266)         

Perbedaan temporer:
Perbedaan penyusutan
 komersial dan fiskal (3.128.576)      998.394           (3.997.387)      (62.175)           2.374.945          
Imbalan pasca kerja - bersih 815.105           542.800           1.770.637        1.838.947        1.598.162          
Biaya akrual profesional fee 943.914           1.126.820        196.880           - -
Biaya akrual bonus dan THR 1.109.880        - 11.012.599      - -

Beda tetap
Gaji dan kesejahteraan karyaw an (66.146)           757.269           - 4.236.485        3.310.021          
Sumbangan dan kontribusi 294.669           114.264           404.700           233.767           158.598             
Penghasilan bunga (310.254)         (299.767)         (573.361)         (971.960)         (487.678)            
Lain-lain 76.192             174.368           292.167           11.091             47.707               

Laba (Rugi) Kena Pajak Perusahaan (4.464.391)      (1.976.895)      10.509.006      13.824.259      5.284.489          
 

 
Perhitungan beban dan utang pajak kini Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Beban pajak kini - 2.627.251        3.456.065        1.479.657        708.287             
Dikurangi pembayaran

pajak dimuka pasal 23 dan 25 (739.545)         (2.530.233)      (894.440)         (29.155)           (673.250)            

Jumlah utang pajak kini
(pajak dibayar di muka) (739.545)         97.018             2.561.625        1.450.502        35.037               

31 Desember

 
Laba kena pajak tahun 2011, 2010 dan 2009 di atas telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) 
yang disampaikan ke Kantor Pajak. 
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Pajak Tangguhan 
 

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut: 
 

Dikreditkan ke
1 Januari 2012 laporan laba rugi 30 April 2012

Rp'000 Rp'000 Rp'000
Aset pajak tangguhan 

Perusahaan
Liabilitas imbalan kerja karyaw an 2.544.410               203.776                  2.748.186               
Rugi f iskal - 1.116.098               1.116.098               
Biaya akrual profesional fee 49.220                    235.979                  285.199                  
Biaya akrual bonus dan THR 2.758.285               239.347                  2.997.632               
Aset tetap (5.008.509)             (782.144)                (5.790.653)             

Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih 343.406                  1.013.056               1.356.462               

Jumlah aset pajak tangguhan entitas anak 886.789                  226.642                  1.113.431               

Jumlah aset pajak tangguhan - bersih 1.230.195               1.239.698               2.469.893               

Jumlah liabilitas pajak tangguhan bersih (26.865.151)           (9.088.250)             (35.953.401)           

Dikreditkan ke
1 Januari 2011 laporan laba rugi 30 April 2011

Rp'000 Rp'000 Rp'000

Liabilitas pajak tangguhan 
Perusahaan

Liabilitas imbalan kerja karyaw an 2.101.751               135.700                  2.237.451               
Rugi f iskal -                         493.044                  493.044                  
Aset tetap (4.009.162)             249.599                  (3.759.563)             

Jumlah liabilitas pajak tangguhan Perusahaan (1.907.411)             878.343                  (1.029.068)             

Jumlah liabilitas pajak tangguhan entitas anak  (12.043.606)           (4.747.213)             (16.790.819)           

Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih (13.951.017)           (3.868.870)             (17.819.887)           

Jumlah aset pajak tangguhan - bersih 2.932.818               (58.934)                  2.873.884               

(Tidak diaudit)

Dikreditkan ke
1 Januari 2011 laporan laba rugi 31 Desember 2011

Rp'000 Rp'000 Rp'000

Aset pajak tangguhan 
Perusahaan

Liabilitas imbalan kerja karyaw an 2.101.751               442.659                  2.544.410               
Biaya akrual profesional fee - 49.220                    49.220                    
Biaya akrual bonus dan THR - 2.758.285               2.758.285               
Aset tetap (4.009.162)             (999.347)                (5.008.509)             

Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan (1.907.411)             2.250.817               343.406                  

Jumlah aset pajak tangguhan entitas anak 2.932.818               (1.838.289)             1.094.529               

Jumlah aset pajak tangguhan - bersih 1.025.407               412.528                  1.437.935               

Liabilitas pajak tangguhan entitas anak (12.043.606)           (15.029.285)           (27.072.891)           
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
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DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)  
 

Laporan keuangan tidak Dikreditkan ke
1 Januari 2010 dikonsolidasikan lagi laporan laba rugi 31 Desember 2010

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Liabilitas pajak tangguhan
Perusahaan

Liabilitas imbalan kerja karyaw an 1.642.014         - 459.737               2.101.751                
Aset tetap (3.757.258)        - (251.904)              (4.009.162)               

Jumlah liabilitas pajak tangguhan 
Perusahaan (2.115.244)        - 207.833               (1.907.411)               

Jumlah liabilitas pajak tangguhan 
entitas anak (8.906.931)        271.484                           (3.408.159)           (12.043.606)             

Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih (11.022.175)      271.484                           (3.200.326)           (13.951.017)             

Jumlah aset pajak tangguhan - bersih 5.980.073         (2.820.166)                       (227.089)              2.932.818                

 

Dikreditkan ke
1 Januari 2009 laporan laba rugi 31 Desember 2009

Rp'000 Rp'000 Rp'000

Aset (liabilitas) pajak tangguhan
Perusahaan

Liabilitas imbalan kerja karyaw an 1.242.474               399.540               1.642.014               
Aset tetap (4.213.439)             456.181               (3.757.258)             

Jumlah liabilitas pajak tangguhan Perusahaan (2.970.965)             855.721               (2.115.244)             

Jumlah liabilitas pajak tangguhan entitas anak (5.539.797)             (3.367.134)           (8.906.931)             

Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih (8.510.762)             (2.511.413)           (11.022.175)           

Jumlah aset pajak tangguhan - bersih 2.126.503               3.853.570            5.980.073               

 
Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian 
fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan 
dengan laba fiskal masa mendatang masing-masing sebesar Rp 81.912.017 ribu, Rp 82.379.406 ribu,  
Rp 36.680.596 ribu dan Rp 57.235.609 ribu  pada tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009. Oleh karena itu aset pajak tangguhan yang diakui masing-masing sebesar Rp 20.478.004 ribu,  
Rp 20.598.851 ribu, Rp 9.170.149 ribu dan Rp 14.308.902 ribu pada tanggal 30 April 2012,  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009.  
 
Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer diperkirakan 
dapat direalisasikan pada periode mendatang. 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 APRIL 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009 
SERTA UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2012 DAN 2011  
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)  
 

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba sebelum pajak dalam laporan laba 
rugi komprehensif konsolidasian dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Laba sebelum beban pajak menurut 
laporan laba rugi komprehensif 
konsolidasian 37.395.406      20.863.769      81.786.511      46.337.068      3.417.373          

Laba sebelum pajak entitas anak 
dan penyesuaian di tingkat
konsolidasian (41.594.581)    (26.254.812)    (80.383.740)    (37.798.964)    (5.134.639)         

Laba (rugi) sebelum pajak - Perusahaan (4.199.175)      (5.391.043)      1.402.771        8.538.104        (1.717.266)         
Beban pajak dengan tarif

pajak yang berlaku (1.049.794)      (1.347.761)      350.693           2.134.526        (480.835)            
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:
Beban yang tidak dapat 

dikurangkan - bersih (1.385)             468.238           30.876             877.346           848.021             
Penyesuaian aset tetap - - - 236.360           137.555             
Penyesuaian pajak tangguhan 38.123             1.180               (5.135)             - 119.193             

Jumlah beban pajak:
Perusahaan (1.013.056)      (878.343)         376.434           3.248.232        623.934             
Entitas anak 10.051.671      6.027.021        21.213.711      7.634.115        (74.646)              

Jumlah Beban Pajak 9.038.615        5.148.678        21.590.145      10.882.347      549.288             

 
 

28. KEPENTINGAN NONPENGENDALI 
 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Kepentingan Nonpengendali 
   atas Aset Bersih 

Entitas Anak
SIP 933.021             793.115             350.892 86.206 185.167             
MEP 167.439             143.058             80.926               - -
EKL 105.217             65.056               5.607                 - -
SEP 33.982               25.720               - 2.500 -
FMT 28.487               19.538               2.476                 - -
EMP 14.109               13.614               7.934                 23.182 12.469               
WMK 12.457               11.068               7.317 1.360.720 647.748             
MKS 11.002               10.580               5.009                 - -
TSS 6.625                 5.714                 3.563 2.657 4.076                 
ELN (564)                   (1.584)                - - -
ESBC 3.167                 3.031                 - - -
ERU - - - 616 1.207                 
LK - - - 233.264 194.716             
EKJJ - - - - (50.000)              
ISL (194)                   (104)                   - - -
EKP (1.356)                (1.141)                - - -

    Jumlah 1.313.392          1.087.665          463.724             1.709.146          995.383             

31 Desember
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2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Kepentingan Nonpengendali 
   atas Laba (Rugi) Bersih 

Entitas Anak 
SIP 139.906 182.384 442.224 264.685             (98.961)              
EKL 40.162 18.516 59.448 4.607                 -
MEP 24.381 29.566 62.131 80.926               -
FMT 8.949 6.811 17.062 1.476                 -
SEP 8.262 5.344 25.720 (2.500)                -
WMK 1.389 1.110 3.751 66.903               712.973             
ELN 1.021 (135) (1.584) - -
TSS 911 745 2.151 906                    (1.418)                
EMP 495 (665) 5.680 (4.157)                10.713               
MKS 421 (711) 5.571 4.009                 -
ESBC 136 30 - -
ERU - - - - (591)                   
EKJJ - - - - 50.000               
LK - - - - 38.548               
ISL (91) (85) (104) - -
EKP (215) (260) (1.141) - -

    Jumlah 225.727 242.620 620.939 416.855 711.263

 

29. LABA PER SAHAM DASAR 
 
Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar: 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Laba
Laba untuk perhitungan laba 

per saham dasar 28.131.064        15.472.471        59.575.427        35.037.866        2.156.822          

Jumlah saham Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

Jumlah rata-rata tertimbang saham
biasa untuk perhitungan laba
per saham dasar 1.329.166.667 950.000.000 1.312.500.000 750.000.000 700.000.000

Laba per saham dasar 21,16                 16,29                 45,39                 46,72                 3,08                   
(Dalam Rupiah penuh)

 

 

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar di atas telah disesuaikan 
dengan pengaruh pembagian dividen saham pada tanggal 10 Oktober 2011 (Catatan 21) dan pemecahan 
saham pada tanggal 4 Oktober 2011 (Catatan 21), seolah-olah pembagian dividen saham dan pemecahan 
saham tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2009. 
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Jumlah saham sebelum dan setelah pembagian dividen saham dan pemecahan saham per 30 April 2012, 
31 Desember 2011, 2010, 2009, dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sebagai berikut: 
 

Sebelum pembagian Setelah pembagian
dividen saham dan dividen saham dan
pemecahan saham pemecahan saham

Saldo 1 Januari 2009 20.000                                 470.000.000                
Saldo 31 Desember 2009 43.000                                 700.000.000                
Saldo 31 Desember 2010 103.000                                1.300.000.000             
Saldo 31 Desember 2011 dan 30 April 2012 1.350.000.000                      1.350.000.000              
 
Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi 
dilusian. 
 
 

30. IMBALAN PASCA KERJA  
 
Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak diperhitungkan 
untuk imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 
1 Januari 2009/31 Desember 2008 masing-masing adalah 620, 557, 400, 365 dan 340 karyawan. 
 
Beban imbalan pasca kerja pensiun yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah: 
 

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Biaya jasa kini 948.855           407.467           1.898.615        1.490.386        883.952           
Biaya bunga 382.969           187.239           1.008.525        735.275           811.777           
(Keuntungan) kerugian aktuaria

bersih yang diakui 70.991             (34.848)           963                  (164.803)         (281.760)         
Biaya jasa lalu 803.153           119.042           477.055           477.054           497.484           

Jumlah 2.205.968        678.900           3.385.158        2.537.912        1.911.453        

Liabilitas imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah 
sebagai berikut: 
 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Nilai kini kew ajiban yang 22.177.355      19.541.486      14.407.494      10.073.687      8.117.772          
tidak didanai

Biaya jasa lalu yang
 belum diakui (2.974.363)      (3.529.059)      (4.001.632)      (4.670.273)      (5.166.696)         
Keuntungan (kerugian) aktuaria 

belum diakui (5.388.684)      (3.833.124)      (725.444)         2.489.802        3.080.868          

Liabilitas bersih 13.814.308      12.179.303      9.680.418        7.893.216        6.031.944          

31 Desember
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Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja periode berjalan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian 
adalah sebagai berikut: 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Saldo aw al tahun 12.179.303      9.680.418        7.893.216        6.031.944        4.873.431          
Beban tahun berjalan 2.205.968        3.385.158        2.537.912        1.911.453        2.764.510          
Pembayaran imbalan kerja

karyaw an (570.963)         (886.273)         (750.710)         (50.181)           (1.605.997)         

Saldo akhir tahun 13.814.308      12.179.303      9.680.418        7.893.216        6.031.944          

31 Desember

Perhitungan seluruh imbalan pasca kerja dilakukan oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama masing-
masing untuk tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 
2008. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaria adalah sebagai berikut:  
 

30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Usia pensiun normal 55 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahun
Tingkat diskonto 6% 7% 10% 10% 13%
Tingkat kenaikan gaji rata-rata 7% 7% 7% 7% 10%
Tingkat mortalita Indonesia - II (1999) Indonesia - II (1999) Indonesia II Indonesia II Indonesia II
Tingkat pengunduran diri 

Usia 18-44 tahun 5% 5% 5% 9% 5%
Usia 45-54 tahun 0% 0% 0% 0% 0%

31 Desember

 
31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI  

 
Sifat dengan Pihak Berelasi 
 
a. PT Rajawali Corpora merupakan pemegang saham Perusahaan dan entitas induk terakhir dalam 

kelompok usaha. 
 
b. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Perusahaan dan entitas anak 

adalah PT Singaland Asetama, PT Surya Bumi Tunggal Perkasa dan PT Karyatama 
Agrisejahtera. 

 
c. NT, ERU dan EKJJ merupakan entitas asosiasi. 

 
Transaksi-transaksi dengan Pihak Berelasi 
 
Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak 
berelasi, yang meliputi antara lain: 
 
a. Perusahaan dan entitas anak menyediakan manfaat pada Komisaris, Direktur dan karyawan kunci 

Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut: 
 

2012 2011 2011 2010 2009
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Komisaris
Imbalan kerja jangka pendek 755.625           370.719           1.891.374        838.943           838.943           

Direksi
Imbalan kerja jangka pendek 1.420.427        1.423.453        8.543.301        5.608.861        3.013.544        
Imbalan pasca kerja 181.929           55.990             275.979           223.499           166.137           

Karyaw an kunci 
Imbalan kerja jangka pendek 1.364.635        1.158.906        4.724.031        3.206.391        2.176.949        
Imbalan pasca kerja 148.720           45.770             264.725           169.240           82.930             

Jumlah 3.871.336        3.054.838        15.699.410      10.046.934      6.278.503        

31 Desember30 April
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b. Pendapatan dari pihak berelasi pada tahun 2009 berasal dari sewa kendaraan kepada PT Singaland 
Asetama dan PT Surya Bumi Tunggal Perkasa masing-masing sebesar Rp 1.650.000 ribu.  

 
c. Jasa profesional yang dibebankan oleh PT Rajawali Corpora sebesar Rp 1.800.000 ribu dan 

Rp 631.400 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009. Jasa profesional yang 
belum ditagih adalah sebesar Rp 1.800.000 ribu dan Rp 631.400 ribu pada tanggal 31 Desember 
2010 dan 2009 dicatat sebagai bagian dari biaya lain-lain yang masih harus dibayar (Catatan 16). 
 

d. Berdasarkan Perjanjian Pokok tanggal 15 Juli 2010 antara MKS dan PT Mahkota  Imperia, pemegang 
saham mayoritas NT, ERU dan EKJJ, PT Mahkota Imperia menunjuk dan menugaskan MKS untuk 
melaksanakan tugas pengelolaan dan konsultasi dimana NT, ERU dan EKJJ akan memberikan 
management fee sebesar 5% dari keuntungan bersih masing-masing perusahaan, terhitung sejak 
masing-masing perusahaan tersebut mulai menghasilkan keuntungan bersih. Sampai dengan 30 April 
2012, masing-masing perusahaan tersebut belum menghasilkan keuntungan bersih. 
 

e. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak berelasi seperti 
yang telah diungkapkan pada Catatan 7 dan 18. 

 
f. Rincian aset, liabilitas, pendapatan dan beban pihak berelasi sebagai berikut: 

 
30 April 1 Januari 2009/
2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Aset
Piutang lain-lain dari

pihak berelasi 53.033.274   44.026.640   50.109.164   503.739        484.739               
Persentase dari jumlah aset 5,14% 4,04% 7,61% 0,17% 0,14%

Liabilitas
Utang lain-lain kepada 

pihak berelasi 30.360.510   10.360.510   2.575.653     10.279.344   12.974.901          
Persentase dari jumlah liabilitas 3,82% 1,30% 0,50% 4,01% 4,23%

Pendapatan
Pendapatan dari pihak berelasi - - - 3.300.000     3.900.000            
Persentase dari jumlah 

pendapatan - - - 1,75% 2,46%

Beban usaha
Biaya jasa profesional dari 

PT Rajaw ali Corpora - - 1.800.000     631.400        -
Persentase dari jumlah 

beban usaha - - 2,67% 1,27% -

31 Desember

 
 
32. INFORMASI SEGMEN 

 
Pada tahun sebelumnya, informasi segmen tidak dilaporkan oleh Perusahaan. Efektif tanggal 1 Januari 
2011, standar baru mewajibkan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan informasi yang dikaji ulang 
oleh pengambil keputusan operasional yang digunakan untuk tujuan alokasi sumber daya dan menilai 
kinerja segmen tersebut. 
 

Perusahaan dan entitas anak melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 (revisi 2009) 
berdasarkan wilayah operasi : 

 
 Jadetabek yang meliputi Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi 
 Luar Jadetabek  
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Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi. 
 

Jadetabek Luar Jadetabek Eliminasi Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pendapatan 143.114.620    16.276.192      (3.878.352)      155.512.460

Hasil segmen 68.814.720      3.918.409        (3.878.352)      68.854.777
Beban umum dan administrasi 34.397.071      2.911.396        (3.878.352)      33.430.115
Penghasilan (beban) lain-lain bersih 2.205.923        (235.179)         - 1.970.744

Laba Sebelum Beban Pajak 36.623.572 771.834 - 37.395.406

2012 (Empat bulan)
Pendapatan

 

Jadetabek Luar Jadetabek Eliminasi Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pendapatan 88.119.263 13.977.380      - 102.096.643

Hasil segmen 42.623.472 1.715.906        - 44.339.378
Beban umum dan administrasi 23.272.739 5.057.575        - 28.330.314
Penghasilan (beban) lain-lain bersih 1.255.776 3.598.929        - 4.854.705

Laba Sebelum Beban Pajak 20.606.509 257.260 - 20.863.769

(Tidak diaudit)
Pendapatan

2011 (Empat bulan)

 

Jadetabek Luar Jadetabek Eliminasi Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pendapatan 332.944.149 20.928.599      (15.513.413)    338.359.335

Hasil segmen 164.442.492 11.803.161      (15.513.413)    160.732.240
Beban umum dan administrasi 99.352.327 9.071.367        (15.513.413)    92.910.281
Penghasilan (beban) lain-lain bersih 10.111.821 3.852.731        - 13.964.552

Laba Sebelum Beban Pajak 75.201.986 6.584.525        - 81.786.511

2011 (Satu tahun)
Pendapatan

 

Jadetabek Luar Jadetabek Eliminasi Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pendapatan 195.684.024 35.601.501      (12.031.337)    219.254.188

Hasil segmen 88.275.271 3.992.320        (12.031.337)    80.236.254
Beban umum dan administrasi 60.806.110 18.744.137      (12.031.337)    67.518.910
Penghasilan (beban) lain-lain bersih 19.503.088 14.116.636      - 33.619.724

Laba Sebelum Beban Pajak 46.972.249 (635.181)         - 46.337.068

2010 (Satu tahun)
Pendapatan
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Jadetabek Luar Jadetabek Eliminasi Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pendapatan 141.088.774 46.906.721      - 187.995.495

Hasil segmen 32.638.555 11.005.389      - 43.643.944
Beban umum dan administrasi 41.431.666 8.199.757        - 49.631.423
Penghasilan (beban) lain-lain bersih 13.784.497 (4.379.645)      - 9.404.852

Laba Sebelum Beban Pajak 4.991.386 (1.574.013)      - 3.417.373

2009 (Satu tahun)
Pendapatan

 

33. IKATAN 
 
a. Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi dengan pengemudi untuk mengadakan 

kerjasama dimana Perusahaan memberikan hak kepada pengemudi untuk mengoperasikan 1 (satu) 
unit kendaraan taksi milik Perusahaan dengan nomor pintu yang disebutkan di dalam Perjanjian. 
Berdasarkan perjanjian kerjasama operasi, pengemudi diwajibkan untuk membayar setoran harian, 
menyediakan jaminan pengemudi dan dana cadangan dan memberikan ganti rugi kepada Perseroan 
untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh Pengemudi, termasuk namun tidak terbatas pada 
kerugian operasional. Perjanjian Kerjasama Operasi ini berlaku antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) 
tahun. 
 

b. Perusahaan dan entitas anak, kecuali MKS, ISL dan SIP, mengadakan perjanjian sewa menyewa 
tanah dan bangunan  dengan beberapa pihak ketiga dengan jumlah nilai kontrak sebesar 
Rp 24.887.100 ribu yang akan berakhir antara tahun 2013 - 2021.  
 

 

34. TRANSAKSI NON-KAS 
 
Pada periode empat bulan yang berakhir 30 April 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir 
31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi investasi dan 
pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas 
konsolidasian dengan rincian sebagai berikut: 

 
2011

2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009
(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000
Aktivitas investasi dan pendanaan

yang tidak mempengaruhi kas
Penambahan aset tetap melalui

utang usaha 1.635.000        - - - -
Peningkatan modal disetor melalui:

Dividen saham - - 27.000.000 - -
Konversi utang - - 5.000.000 60.000.000 -
Uang muka untuk penempatan 

modal saham - - - - 23.000.000

 
 
 

 

35. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL 
 
a. Manajemen Resiko Modal 

 
Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu 
untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang 
saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan 
setara kas (Catatan 5), deposito berjangka (Catatan 5) dan ekuitas pemegang saham induk, yang 
terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 21), saldo laba dan kepentingan nonpengendali 
(Catatan 28). 
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Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. 
Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang 
berhubungan. 

 
Rasio pinjaman – bersih terhadap modal pada tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 
dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: 

 
30 April 1 Januari 2009/

2012 2011 2010 2009 31 Desember 2008
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Pinjaman 588.455.281 615.051.750 400.843.220 175.275.834 229.196.678
Kas dan setara kas 63.784.334 36.496.676 49.943.958 16.564.756 6.563.567

Pinjaman - bersih 524.670.947 578.555.074 350.899.262 158.711.078 222.633.111
Ekuitas 234.179.856 206.048.792 141.473.365 46.435.499 44.278.677

Rasio pinjaman bersih 
terhadap ekuitas 2,240               2,808               2,480               3,418               5,028                 

31 Desember

 

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan 
 
Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk 
memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan 
pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. 
Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan 
Direksi.  

 
i. Manajemen risiko tingkat bunga 

 
Instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak yang terekspos terhadap risiko suku bunga 
atas nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko suku bunga arus kas (instrumen tingkat 
bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut: 

 
Bunga

mengambang Bunga tetap Tanpa bunga Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Aset Keuangan
Kas dan setara kas 30.725.503      32.000.000      1.058.831        63.784.334          
Piutang usaha kepada pihak ketiga - - 9.031.460        9.031.460            
Piutang lain-lain

Pihak ketiga - - 693.285           693.285               
Pihak berelasi - - 53.033.274      53.033.274          

Liabilitas Keuangan
Utang usaha kepada pihak ketiga - - 7.666.723        7.666.723            
Utang lain-lain

Pihak ketiga - - 62.993.384      62.993.384          
Pihak berelasi - - 30.360.510      30.360.510          

Utang bank jangka pendek - 4.995.980        - 4.995.980            
Liabilitas jangka panjang yang jatuh 

tempo dalam satu tahun
Utang bank - 165.437.075    - 165.437.075        
Lembaga keuangan non bank - 2.950.842 - 2.950.842            

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi 
yang jatuh tempo dalam satu tahun
Utang bank - 410.707.639    - 410.707.639        
Lembaga keuangan non bank - 4.363.745 - 4.363.745             
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Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan 
pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Risiko pada pendapatan bunga 
bersifat terbatas karena Perusahaan dan entitas anak hanya bermaksud untuk menjaga saldo kas 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dalam beban bunga, keseimbangan optimal 
antara utang dengan tingkat bunga tetap dan mengambang ditetapkan di muka. Perusahaan dan 
entitas anak memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan 
kombinasi yang sesuai tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap. Persetujuan 
dari Dewan Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Perusahaan dan entitas anak 
menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga. 
 

ii. Manajemen risiko kredit 
 

Risiko kredit mengacu pada risiko pengemudi gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya 
yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Risiko Perusahaan dan entitas 
anak dan pengemudi dimonitor secara terus-menerus dan nilai keseluruhan transaksi terkait 
tersebar di antara pengemudi yang telah disetujui. 

 
Risiko kredit Perusahaan dan entitas anak terutama melekat pada rekening bank, piutang dagang 
kepada pihak ketiga, piutang lain-lain, dan piutang pihak berelasi. Risiko kredit pada saldo bank 
dan deposito Perusahaan dan entitas anak sangat kecil karena saldo bank tersebut ditempatkan 
pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.  

 
Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan 
penyisihan untuk kerugian mencerminkan risiko Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko 
kredit. 

 

iii. Manajemen risiko likuiditas 
 

Risiko likuiditas Perusahaan dan entitas anak timbul terutama dari persyaratan pendanaan untuk 
membayar liabilitas dan mendukung kegiatan usahanya. Perusahaan dan entitas anak 
menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo kas 
yang cukup yang berasal dari penagihan hasil penjualan dan juga dapat memperoleh dana 
tambahan melalui pembiayaan dari publik atau swasta atau sumber lainnya, jika diperlukan. 
 
Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah 
membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen 
likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas 
anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan 
simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan 
dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. 
Perusahaan dan entitas anak memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal 
kerja yang berkelangsungan. 

 

Tabel berikut merupakan detail sisa jatuh tempo kontrak untuk aset keuangan non-derivatif 
Perusahaan dan entitas anak. Tabel telah disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak terdiskonto 
dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh pada aset tersebut. Penyajian informasi 
non-derivatif aset keuangan diperlukan dalam rangka untuk memahami pengelolaan risiko 
likuiditas oleh Perusahaan dan entitas anak pada basis aset dan liabilitas bersih. 
 

Rata-rata 
tertimbang Kurang dari 1 sampai 3 3 bulan sampai 1 sampai Lebih dari

bunga ef ektif 1 bulan bulan 1 tahun 5 tahun 5 tahun Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

30 April 2012

Instrumen tanpa bunga
Kas - 1.058.831     - - - - 1.058.831         
Aset keuangan lainny a - 2.977.746     50.727.124     2.977.746           - - 56.682.616       

Instrumen dengan tingkat bunga tetap
   Deposito berjangka 7,50% - 32.608           - - - 32.608             
Instrumen dengan tingkat 

bunga mengambang
   bunga v ariabelBank 1,50% 30.725.503    - - - - 30.725.503       

Jumlah 34.762.080    50.759.732     2.977.746           - - 88.499.558       
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Tabel berikut merupakan detail sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif 
dengan periode pembayaran yang disepakati milik Perusahaan dan entitas anak. Tabel telah 
disusun berdasarkan arus kas terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal awal di 
mana Perusahaan dan entitas anak harus melakukan pembayaran. Tabel ini mencakup arus kas 
bunga dan pokok. Apabila arus kas bunga menggunakan tingkat bunga mengambang, maka 
jumlah terdiskonto berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo 
kontrak didasarkan pada tanggal awal di mana Perusahaan dan entitas anak harus melakukan 
pembayaran. 
 

Rata-rata 
tertimbang Kurang dari 1 sampai 3 3 bulan sampai 1 sampai Lebih dari

bunga ef ektif 1 bulan bulan 1 tahun 5 tahun 5 tahun Jumlah
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

30 April 2012

Instrumen tanpa bunga
Liabilitas keuangan lainny a - 96.674.935    4.345.682       - - - 101.020.617      

Instrumen dengan tingkat bunga tetap
Utang bank dan lembaga keuangan non bank

   PT Bank Central Asia Tbk 9,50% 5.058.271     - - - - 5.058.271         
11,50% 7.846.667     15.626.465     67.585.950         30.410.282     - 121.469.364      
11,25% 1.601.086     3.217.149       13.945.854         17.253.557     - 36.017.646       
11,00% 6.466.753     13.245.291     59.558.242         82.714.866     - 161.985.152      
10,75% 1.306.352     2.580.018       11.211.664         19.059.790     - 34.157.824       
10,50% 87.787          204.301          884.288             1.936.715       - 3.113.091         
10,25% 617.067        1.229.239       5.344.698           8.234.003       - 15.425.007       

PT Bank Harda International 13,00% 350.104        687.396          2.933.333           5.353.854       - 9.324.687         
12,67% 5.878           11.755           47.021               11.752           - 76.406             
12,00% 469.605        939.210          4.226.446           5.587.305       - 11.222.566       
11,50% 118.228        236.458          1.064.062           1.590.493       - 3.009.241         

PT Adira Dinamika Multif inance 19,01% 2.942           2.917             - - - 5.859               
16,02% 242.340        484.680          2.181.060           5.089.137       - 7.997.217         

SGF Finance 5,70% 68.310          136.620          614.790             68.310           - 888.030            

PT Astra Seday a Finance 9,94% 13.125          26.250           105.000             - - 144.375            

Instrumen dengan tingkat bunga 
mengambang 

PT Bank Central Asia Tbk 9,50% - - - 300.292.353    - 300.292.353      

Jumlah 120.929.451  42.973.431     169.702.408       477.602.417    - 811.207.707      

 

Manajemen membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana 
jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas Perusahaan 
dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak menggunakan prinsip dasar pengelolaan likuiditas 
yang timbul dari liabilitas keuangan dengan memelihara tingkat kecukupan kas dengan cara 
mempertahankan cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan terus memantau rencana dan 
realisasi arus kas serta melalui penelaahan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas 
keuangan. 
 

c. Nilai wajar instrumen keuangan yang diamortisasi 
 

Kecuali disebutkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan 
liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan 
konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang 
berlaku menggunakan tingkat suku bunga pasar: 
 

Jumlah tercatat Nilai wajar Jumlah tercatat Nilai wajar Jumlah tercatat Nilai wajar Jumlah tercatat Nilai wajar
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Aset Keuangan
Piutang usaha kepada pihak 

ketiga - bersih 9.031.460        9.031.460     8.452.889        8.452.889     12.967.956      12.967.956    28.975.875      28.975.875   (i)
Piutang lain-lain

Pihak ketiga 693.285          693.285        619.334          619.334        2.419.071        2.419.071     2.944.479        2.944.479     (i)
Pihak berelasi 53.033.274      53.033.274   44.026.640      44.026.640   50.109.164      50.109.164    503.739          503.739       (i)

31 Desember 2011 31 Desember 201030 April 2012 31 Desember 2009
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Jumlah tercatat Nilai wajar Jumlah tercatat Nilai wajar Jumlah tercatat Nilai wajar Jumlah tercatat Nilai wajar
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Liabilitas Keuangan
Utang usaha 7.666.723        7.666.723     6.318.850        6.318.850     8.380.581        8.380.581     5.171.351        5.171.351     (i)
Utang lain-lain

Pihak ketiga 62.993.384      62.993.384   60.796.268      60.796.268   35.271.370      35.271.370    15.746.399      15.746.399   (i)
Pihak berelasi 30.360.510      30.360.510   10.360.510      10.360.510   2.575.653        2.575.653     10.279.344      10.279.344   (i)

Utang bank jangka pendek 4.995.980        4.995.980     13.741.660      13.741.660   - - - - (i)
Liabilitas jangka panjang 

y ang jatuh tempo dalam 
satu tahun
Utang bank 165.437.075    165.437.075  154.877.581    154.877.581  93.088.288      93.088.288    48.975.906      48.975.906   (i)
Lembaga keuangan non bank 2.950.842        2.950.842     4.495.480        4.495.480     8.921.382        8.921.382     12.386.673      12.386.673   (i)

Liabilitas jangka panjang - 
setelah dikurangi y ang jatuh 
tempo dalam satu tahun
Utang bank 410.707.639    418.404.375  436.552.966    446.036.306  289.213.756    295.056.155  105.248.240    109.505.609 (ii)
Lembaga keuangan non bank 4.363.745        5.017.895     5.384.063        5.930.487     9.619.794        9.968.777     8.665.015        9.266.813     (ii)

31 Desember 2011 31 Desember 201030 April 2012 31 Desember 2009

 

 

i). Nilai wajar mendekati nilai tercatatnya, karena akan jatuh tempo dalam jangka pendek. 
ii). Nilai wajar yang ditetapkan dengan arus kas masa depan yang didiskonto 

 
 

36. REKLASIFIKASI AKUN 
 

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 
1 Januari 2009/31 Desember 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan 
konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut: 
 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah
reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000
Aset Lancar 

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi - 50.109.164 - 503.739 - 484.739
Aset Tidak Lancar

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi 61.934.173      - 7.928.239           - 7.232.739           -

Liabilitas Jangka Pendek

Utang lain-lain kepada pihak berelasi - 2.575.653          - 10.279.344         - 12.974.901         

Liabilitas Jangka Panjang

Utang lain-lain kepada pihak berelasi 14.400.663      - 17.703.844         - 19.722.901         -

Hak Minoritas 463.724           - 1.709.146           - 995.383              -

Ekuitas

Kepemilikan nonpengendali - 463.724             - 1.709.146           - 995.383              

1 Januari 2009/
2010 2009 31 Desember 2008

31 Desember

 
 

Reklasifikasi piutang dan utang lain-lain kepada pihak berelasi dari aset dan liabilitas tidak lancar menjadi 
aset dan liabilitas lancar karena piutang dan utang tersebut dapat dibayar kembali sewaktu-waktu. 
 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah
reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi reklasif ikasi

Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Beban Langsung - - - - - - 107.448.811  163.404.967   113.757.884  162.949.918  
Beban Umum dan Administrasi - - - - - - 67.518.910    43.131.877     49.631.423    31.033.056    
Pendapatan (Beban) Lain-lain - - - - - - 2.050.601      33.619.724     21.188.815    9.404.852      

2012 (Empat bulan) (Tidak diaudit)
2011 (Empat bulan)

2010 (Satu tahun) 2009 (Satu tahun)2011 (Satu tahun)

 
 

 

37. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN  
 
a. Pada tanggal 6 Juli 2012, Perusahaan dan MKS, entitas anak, menandatangani Perjanjian Jual Beli 

Saham Bersyarat (PJBSB) dengan ETAB dan Tn. Ari Singgih dimana Perusahaan dan MKS akan 
membeli 100% kepemilikan saham pada PT Ekspres Mulia Kencana (EMK) dan PT Ekspres Kencana 
Nusantara (EKN), masing-masing 875 lembar saham dan 1.125 lembar saham. Kedua perusahaan 
tersebut berdomisili di Jadetabek dan memiliki jumlah ijin sebanyak 2.000 ijin operasi untuk 
kendaraan taksi. Harga pembelian saham untuk kedua perusahaan tersebut adalah sebesar 
Rp 67.000.000 ribu. Pembelian saham EMK dn EKN ini akan efektif setelah seluruh persyaratan 
transaksi yang tercantum di dalam PJBSB telah dipenuhi oleh kedua belah pihak. 
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Berdasarkan adendum perjanjian jual beli saham bersyarat tanggal 9 Agustus 2012, para pihak sepakat 
untuk membatalkan jual beli saham-saham EKN dan hanya melanjutkan transaksi jual beli 875 saham 
EMK dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam adendum perjanjian antara lain EMK memperoleh 
izin paling sedikit sebanyak 2.000. Berdasarkan adendum, harga pembelian adalah sebesar Rp 67.001.000 
ribu. Pembelian saham EMK akan efektif setelah seluruh persyaratan transaksi yang tercantum dalam 
adendum perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak. Pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan telah 
membayar Rp 2.000 juta sebagai tanda jadi berdasarkan adendum perjanjian. 
 

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 10 Juli 
2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan 
telah menyetujui perubahan jenis Perseroan dari perusahaan dengan fasilitas penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) menjadi perusahaan tanpa fasilitas penanaman modal. Perubahan jenis 
tersebut telah diikuti dengan adanya pencabutan izin usaha dalam rangka penanaman modal dalam 
negeri berdasarkan Surat Keputusan No. 02/C/VII/PMDN/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang 
dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta.  
 

c. Perusahaan menandatangani perubahan atas Akta Perjanjian Kredit dengan BCA dalam Akta No. 68 
tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., Mkn., notaris di Jakarta. 
Berdasarkan akta perjanjian tersebut, BCA menyetujui untuk mengubah tujuan penggunaan fasilitas 
KI 9 dan menambah ISL dan LK sebagai debitur. 
 
Berdasarkan surat persetujuan BCA No.40201/GBK/2012, tanggal 1 Agustus 2012, BCA telah 
menyetujui permohonan tentang persetujuan proses Penawaran Umum Perseroan dan perubahan 
syarat kepemilikan minimal PT Rajawali Corpora pada Perseroan menjadi lebih besar dari 50%.  
 
Berdasarkan surat persetujuan BCA No. 40224/GBK/2012, tanggal 1 Agustus 2012, BCA telah 
menyetujui permohonan perubahan anggaran dasar Perusahaan mengenai perubahan susunan 
pemegang saham minoritas dan perubahan susunan direksi serta komisaris. 
 
Berdasarkan surat persetujuan BCA No. 40225/GBK/2012, tanggal 1 Agustus 2012, BCA telah 
menyetujui permohonan pembelian seluruh saham PT Ekspres Mulia kencana dari ETAB. 

 
Berdasarkan surat persetujuan Bank BCA No. 40227/GBK/2012, tanggal 6 Agustus 2012, BCA telah 
menyetujui pencabutan corporate guarantee yang diberikan oleh PT Rajawali Corpora dengan syarat 
pencabutan tersebut akan efektif setelah Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan 
sahamnya telah tercatat di Bursa Efek.  
 

d. Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., notaris di 
Jakarta, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui antara lain pengubahan seluruh 
anggaran dasar Perusahaan untuk menyesuaikan peraturan Bapepam No.IX.J.1., pengubahan status 
Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan pengubahan Pasal 3 anggaran 
dasar Perusahaan. Pemegang saham Perusahaan juga menyetujui rencana penjualan saham 
Perusahaan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum termasuk rencana untuk melaksanakan 
program kepemilikan saham Perusahaan oleh karyawan Perusahaan (ESA) dan program pemberian 
opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan Perusahaan (Management & Employee 
Stock Option Plan/MESOP), serta menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. 
Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-38557.AH.01.02. Tahun 2012 pada tanggal 
17 Juli 2012. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses. 
 
Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

Presiden Komisaris : Stephen Kurniawan Sulistyo 
Komisaris : Darjoto Setyawan  
 : Tan Tjoe Liang 

   
Komisaris Independen : S.Y. Wenas 
 : Paul Capelle 
   

Direktur Utama : Drs. Daniel Podiman 
Direktur 

 
Drs. Herwan Gozali 

  
David Santoso 
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e. Pada bulan Juli 2012, Perusahaan melakukan pembayaran kepada PT Rajawali Corpora sejumlah 
Rp 30.000.000 ribu. 
 

f. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 102/ETU/DP/VII/12, tanggal 26 Juli 2012, Perusahaan 
telah menunjuk Merry Anggraini sebagai Sekretaris Perusahaan. 

 
g. Berdasarkan surat persetujuan PT Bank Harda Internasional (BHI) No. 013/BHI/JL/VIII/2012 tanggal 

9 Agustus 2012 BHI telah menyetujui bahwa pembatasan pembagian dividen dinyatakan tidak 
berlaku lagi setelah Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana. 
 

h. Pada tanggal 15 Agustus 2012, Perusahaan mengajukan surat Pernyataan Pendaftaran kepada 
Bapepam-LK dengan surat No. 809/ETU/DP/VIII/12 dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham sebanyak-banyaknya 940.466.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 
setiap saham. Sampai dengan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, 
Pernyataan Pendaftaran ini masih dalam proses. 
 

i. Berdasarkan Surat Keputusan No. 319/SK/HCA/ETU/IX/2012, tanggal 4 September 2012 seluruh 
Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Yenny Gunawan sebagai Kepala Internal Audit. 
 

j. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 21 September 2012, 
seluruh pemegang saham Perusahaan menyetujui penunjukkan dan pengangkatan Shafruhan 
Sinungan sebagai Direktur tidak terafiliasi berdasarkan ketentuan Pasal 14 (12) Anggaran Dasar 
Perusahaan. 

 
 

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan 
keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2012 dan 2011 dan tahun-
tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar 
modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi pada laporan laba rugi 
komprehensif konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian serta penambahan informasi pada 
Catatan 1a, 1b, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 40. 
 

 
39. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK 

 
Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba 
rugi komprehensif, perubahan ekuitas dan arus kas, dimana penyertaan saham pada entitas anak 
dipertanggungjawabkan dengan metode biaya.  
 

Informasi keuangan tersendiri Perusahaan disajikan dari halaman 57 sampai dengan 62. 
  
 
40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

KONSOLIDASIAN 
 
Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 3 sampai 56 dan 
informasi tambahan dari halaman 57 sampai dengan 62 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada 
tanggal 10 Juli 2012. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Direksi telah menyetujui 
untuk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak untuk periode 
empat bulan yang berakhir 30 April 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 
2009 pada tanggal 21 September 2012. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan 
konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang 
dijelaskan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian. 

 
******* 
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ENTITAS INDUK SAJA
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK *)
30 APRIL 2012 DAN 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008

1 Januari 2009/
30 April 31 Desember

2012 2011 2010 2009 2008 
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas 30.821.562        17.742.508        29.714.116        8.634.465          1.428.820          
Piutang usaha kepada pihak ketiga 857.176            519.610            551.918            474.872            6.477.577          
Piutang lain-lain

Pihak ketiga 404.290            445.289            720.816            1.291.453          295.721            
Pihak berelasi 122.760.151      120.667.641      139.743.331      81.465.300        67.719.755        

Persediaan 1.485.380          1.506.344          1.145.346          1.134.194          1.077.415          
Pajak dibayar di muka 1.891.820          2.409.049          81.474              2.664.646          7.159.782          
Biaya dibayar di muka 917.893            1.284.428          1.150.124          1.550.291          1.107.300          
Uang muka 416.729            417.018            257.756            7.000                124.518            

Jumlah Aset Lancar 159.555.001      144.991.887      173.364.881      97.222.221        85.390.888        

ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan 1.356.462          343.406            - - -
Investasi pada entitas asosiasi 105.010.817      104.823.317      4.769.152          5.544.250          4.846.750          
Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian

jangka pendek 1.218.783          441.546            540.983            612.104            1.060.207          
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Rp 94.681.351 ribu pada 30 April 2012, 
Rp 99.778.730 ribu pada 31 Desember 2011,
Rp 108.777.102 ribu pada 31 Desember 2010,
Rp 100.881.774 ribu pada 31 Desember 2009 dan
Rp 89.988.680 ribu pada 1 Januari 2009/31 Desember 2008 103.472.841      110.598.773      67.952.186        57.071.450        62.654.388        

Aset lain-lain 45.295              45.296              25.295              107.776            97.626              

Jumlah Aset Tidak Lancar 211.104.198      216.252.338      73.287.616        63.335.580        68.658.971        

JUMLAH ASET 370.659.199      361.244.225      246.652.497      160.557.801      154.049.859      

*) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA

31 Desember
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK *)
30 APRIL 2012 DAN 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008 (Lanjutan)

1 Januari 2009/
30 April 31 Desember

2012 2011 2010 2009 2008 
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha kepada pihak ketiga 894.269            1.093.369          2.847.553          1.292.153          1.047.273          
Utang lain-lain

Pihak ketiga 14.098.358        14.583.186        8.595.147          2.058.759          1.888.339          
Pihak berelasi 107.257.730      82.529.109        56.125.295        41.298.503        21.421.556        

Pendapatan diterima di muka - - - 1.145.557          73.008              
Utang pajak 266.501            2.643.357          3.473.779          1.464.708          1.849.385          
Biaya masih harus dibayar 14.038.780        14.756.379        5.802.673          3.426.088          1.688.453          
Utang bank jangka pendek 4.995.980          13.741.660        - - -
Utang bank jangka panjang 

yang jatuh tempo dalam satu tahun 33.400.992        28.125.562        13.951.362        12.812.566        32.154.339        

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 174.952.610      157.472.622      90.795.809        63.498.334        60.122.353        

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan - - 1.907.411          2.115.244          2.970.966          
Utang bank jangka panjang  - setelah dikurangi 

yang jatuh tempo dalam satu tahun 64.446.899        69.792.549        27.675.211        35.743.837        31.746.744        
Uang jaminan pengemudi 6.445.314          6.858.294          6.950.280          7.005.420          6.271.790          
Liabilitas imbalan pasca kerja 11.057.375        10.177.640        8.407.003          6.568.056          4.969.894          

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 81.949.588        86.828.483        44.939.905        51.432.557        45.959.394        

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada

30 April 2012 dan 31 Desember 2011 dan Rp 1.000 ribu
per saham pada 31 Desember 2010, 2009, dan
1 Januari 2009/31 Desember 2008
Modal dasar - 5.400.000.000 saham pada 

31 April 2012 dan 31 Desember 2011, 
103.000 saham pada 31 Desember 2010, 
43.000 saham pada 31 Desember 2009 dan 
20.000 saham pada 1 Januari 2009/
31 Desember 2008

Modal ditempatkan dan disetor -
1.350.000.000 saham pada 30 April 2012 dan
31 Desember 2011, 103, 000 saham pada
31 Desember 2010, 43.000 saham pada
31 Desember 2009 dan 20.000 saham pada
1 Januari 2009/31 Desember 2008 135.000.000      135.000.000      103.000.000      43.000.000        20.000.000

Uang muka untuk penempatan modal saham -                        -                        -                        -                        23.000.000
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya (defisit) (21.242.999)      (18.056.880)      7.916.783          2.626.910          4.968.112          

Jumlah Ekuitas 113.757.001      116.943.120      110.916.783      45.626.910        47.968.112        

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 370.659.199      361.244.225      246.652.497      160.557.801      154.049.859      

*) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA

31 Desember
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR II: INFORMASI LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF ENTITAS INDUK *)
30 APRIL 2012 DAN 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009, DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

PENDAPATAN 24.134.643           18.353.746           68.567.527           64.218.197           52.423.255           
BEBAN LANGSUNG 14.345.769           8.829.473             26.352.428           28.592.570           37.007.344           

LABA BRUTO 9.788.874             9.524.273             42.215.099           35.625.627           15.415.911           

Pendapatan bunga 310.254                299.767                573.361                971.960                487.678                
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap 11.000                 7.550                   479.166                2.001.132             (954.834)              
Beban umum dan administrasi (14.812.167)         (15.867.955)         (43.333.559)         (31.775.310)         (22.302.416)         
Lain-lain 502.864                645.322                1.468.704             1.714.695             5.636.395             

LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK (4.199.175)           (5.391.043)           1.402.771             8.538.104             (1.717.266)           

MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH 1.013.056             878.343                (376.434)              (3.248.231)           (623.936)              

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN (3.186.119)           (4.512.700)           1.026.337             5.289.873             (2.341.202)           
Pendapatan komprehensif lain - - - - -

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (3.186.119)           (4.512.700)           1.026.337             5.289.873             (2.341.202)           

*) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR III : INFORMASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
30 APRIL 2012 DAN 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009, DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

Modal saham

Uang muka untuk 
penempatan  modal 

saham 

Saldo laba tidak 
ditentukan 

penggunaannya Jumlah ekuitas
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

Saldo per 1 Januari 2009 20.000.000          23.000.000            4.968.112                 47.968.112                
Pemindahbukukan uang muka

untuk penempatan modal saham
ke modal saham 23.000.000          (23.000.000)           - -

Jumlah laba komprehensif - - (2.341.202)                (2.341.202)                 

Saldo per 31 Desember 2009 43.000.000          - 2.626.910                 45.626.910                
Peningkatan modal disetor dari 

konversi utang berelasi 60.000.000          - - 60.000.000                
Jumlah laba komprehensif - - 5.289.873                 5.289.873                  

Saldo per 31 Desember 2010 103.000.000        - 7.916.783                 110.916.783              
Peningkatan modal disetor 32.000.000 - - 32.000.000                
Dividen saham - - (27.000.000) (27.000.000)               
Jumlah laba komprehensif - - 1.026.337                 1.026.337                  

Saldo per 31 Desember 2011 135.000.000        - (18.056.880)              116.943.120              

Saldo per 1 Januari 2011 103.000.000        - 7.916.783                 110.916.783              
Jumlah laba komprehensif 1 Januari sampai 

30 April 2011 (tidak diaudit) - - (4.512.700)                (4.512.700)                 

Saldo per 30 April 2011 (tidak diaudit) 103.000.000        - 3.404.083                 106.404.083              

Saldo per 1 Januari 2012 135.000.000        - (18.056.880)              116.943.120              
Jumlah laba komprehensif 1 Januari sampai 

30 April 2012 - - (3.186.119)                (3.186.119)                 

Saldo per 30 April 2012 135.000.000        - (21.242.999)              113.757.001              

*) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA
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PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR IV: INFORMASI LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
30 APRIL 2012 DAN 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009, DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

2011
2012 (Empat bulan) 2011 2010 2009

(Empat bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)
Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000 Rp'000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pengemudi 23.350.486           18.071.817           75.976.341           72.979.270           62.963.132           
Pembayaran kas kepada :

Pemasok (9.577.766)           (4.121.828)           (25.054.117)         (14.986.289)         (14.174.222)         
Direksi dan karyawan (13.128.957)         (10.944.018)         (19.526.240)         (17.242.711)         (12.398.616)         

Kas dihasilkan dari operasi 643.763                3.005.971             31.395.984           40.750.270           36.390.294           
Penerimaan restitusi PPnBM 4.414.231             81.474                 3.111.772             3.733.571             7.159.782             
Penerimaan bunga 310.254                299.767                573.361                971.960                487.678                
Pembayaran pajak penghasilan (1.082.878)           (2.858.198)           (4.944.400)           (2.246.084)           (125.527)              
Pembayaran bunga (4.152.609)           (1.596.741)           (6.910.063)           (6.397.298)           (9.632.199)           

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Operasi 132.761                (1.067.727)           23.226.654           36.812.419           34.280.028           

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penurunan pada piutang lain-lain kepada pihak 

berelasi 43.590.334           26.066.468           172.095.586         65.930.465           15.517.596           
Kenaikan pada piutang kepada pihak berelasi (45.682.844)         (25.049.408)         (153.019.896)        (124.208.496)        (29.263.141)         
Hasil penjualan aset tetap 18.648.280           7.550                   38.480.718           2.704.050             1.033.854             
Pembayaran akuisisi entitas anak - - (100.054.165)        - -
Penambahan aset tetap (19.052.535)         (32.770.923)         (94.137.517)         (28.830.850)         (18.197.459)         
Penerimaan penjualan entitas anak - - - 775.100                -

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Investasi (2.496.765)           (31.746.313)         (136.635.274)        (83.629.731)         (30.909.150)         

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan (penurunan) utang lain-lain kepada pihak 

berelasi 24.728.621           23.122.441           31.403.814           14.826.792           19.876.947           
Setoran modal pada entitas anak (187.500)              - - - (697.500)              
Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka pendek (8.745.679)           - 13.741.660           - -
Pembayaran utang bank jangka panjang (10.052.384)         (39.099.937)         (52.581.660)         (13.539.269)         (32.008.640)         
Penerimaan utang bank jangka panjang 9.700.000             52.898.401           108.873.198         6.609.440             16.663.960           
Setoran modal dari kepemilikan nonpengendali - - - 60.000.000           -

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Pendanaan 15.443.058           36.920.905           101.437.012         67.896.963           3.834.767             

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS 13.079.054           4.106.865             (11.971.608)         21.079.651           7.205.645             

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 17.742.508           29.714.116           29.714.116           8.634.465             1.428.820             

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 30.821.562           33.820.981           17.742.508           29.714.116           8.634.465             

*) DISAJIKAN DENGAN METODE BIAYA
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XX. LAPORAN PENILAIAN ASET 

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilai untuk aktiva tetap Perseroan yang dilakukan oleh KJPP 
Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan



 

 
 Penilaian Aset PT. Express Transindo Utama 

Jakarta Adhi Graha 
Adhi Graha 18th Floor, Suite 1804 A 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56  Jakarta 12950, Indonesia 
Tel. +62 21 5265513, +62 21 5265514, Fax.+62 21 5265514 

Jakarta, 17 September 2012 

No. Laporan : 079/AV/FAST-JKT/IX/12 

Yth. Direksi 

PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA  

Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 11 

Jakarta 11160 

 

PERIHAL : RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN PROPERTI  

Dengan hormat, 

Memenuhi permintaan saudara, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran kami 

No. 068/FS/FAST-JKT-2-AV/VII/12, tertanggal 31 Mei 2012 yang telah disetujui, serta dalam batas-

batas kemampuan kami sebagai Penilai Publik berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Keuangan 

Nomor 2.09.0074, tanggal 8 Desember 2009, serta terdaftar di BAPEPAM dengan Surat Tanda 

Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 09/BL/STTD-P/AB/2006, tanggal 11 Juli 2006, dengan 

ini  kami menyatakan bahwa kami telah melakukan inspeksi dan penilaian atas aset  

PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA (untuk selanjutnya disebut “Obyek Penilaian” atau “Properti”) 

sebagai berikut :  

1. Tanah, Bangunan dan Mesin Penunjang Bangunan yang terletak di Jalan Sukarjo 

Wiryopranoto No. 11-11A, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI. 

2. Tanah dan Bangunan Rukan yang terletak di Kompleks Perkantoran Graha Niaga I Blok A 

No. 03, Jalan Bambu II, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera 

Utara. 

3. Tanah dan Bangunan Rukan yang terletak di Kompleks Red Top Hotel Blok C – 5A Jalan 

Pecenongan No. 72,Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta 

Pusat, DKI. 

4. Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya yang terletak di Jalan Pembangunan I 

No.4, Desa Batusari, Kecamatan Batuceper, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 

5. Kendaraan bermotor yang terletak di berbagai Pool baik di jadetabek maupun di beberapa 

kota lainnya baik yang beroperasi sebagai taksi reguler ataupun mobil sewa/rental dan 

juga operasional kantor. 

dengan maksud mengemukakan pendapat mengenai nilai pasar atas objek penilaian pada tanggal 

30 April 2012. 

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan Laporan Penilaian Properti yang sama 

dengan nomor laporan 064/AV/FAST-JKT/VII/12 tanggal 19 Juli 2012 , namun sehubungan dengan 

surat Bapepam dan LK No. S-11065/BL/2012 tanggal 14 September 2012, yang ditujukan kepada 

Direksi Perseroan perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran 

dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Express Transindo Utama Tbk, maka kami 
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 Penilaian Aset PT. Express Transindo Utama 

 

menerbitkan kembali Laporan Penilaian Properti ini. Perubahan atas laporan tersebut tidak 

merubah kesimpulan nilai pasar atas obyek penilaian. 

DEFINISI NILAI PASAR 

Nilai Pasar didefinisikan sebagai “estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat 

diperoleh dari transaksi jual-beli atau hasil penukaran suatu properti antara pembeli yang 

berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, 

yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas 

dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan” (SPI 1-3.1; 2007). 

SIFAT PENUGASAN 

Dalam penugasan ini, kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai 

kepentingan terhadap Properti, baik bersifat material atau pun dalam hal benturan kepentingan 

yang aktual maupun potensial. Imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian 

yang dilaporkan. 

TUJUAN PENILAIAN 

Tujuan Penilaian adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (Market Value) dari Properti 

tersebut dengan tujuan untuk keperluan Initial Public Offering (IPO). Kami tidak 

mempertimbangkan semua peristiwa, kondisi dan situasi yang mempengaruhi Nilai Pasar Properti 

yang terjadi setelah Tanggal Penilaian. 

TANGGAL PENILAIAN 

Tanggal Penilaian adalah 30 April 2012. Inspeksi atas Properti dilakukan pada tanggal 20 s/d 30 

Juni 2012 dan penulisan laporan ini didasarkan pada pengamatan pada tanggal inspeksi. 

RUANG LINGKUP PENILAIAN 

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan inspeksi lapangan, melakukan verifikasi antara data 

yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian  atas Obyek Penilaian 

sesuai dengan maksud dan tujuannya dengan mengemukakan pendapat nilai pasar atas Objek 

Penilaian. 

PENDEKATAN PENILAIAN 

Penggunaan Pendekatan Penilaian pada penilaian aset dapat berupa salah satu dan/atau 

beberapa pendekatan tergantung jenis properti yang dinilai serta ketersediaan data dilapangan. 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009 
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tanggal 31 Desember 2009, lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian 

Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal”.  

Ada 3 (tiga) pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian aset yaitu; Pendekatan Data Pasar, 

Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan. Pemilihan metode yang digunakan sangat 

tergantung dari jenis/tipe aset yang dinilai. Dalam penilaian ini, untuk aset unit taksi dan unit 

kantor berupa ruko, kami menggunakan pendekatan data pasar mengingat pada saat pelaksanaan 

penilaian kami memperoleh data penawaran maupun transaksi yang sebanding dengan objek 

penilaian. Untuk objek penilaian yang tidak memiliki data pembanding langsung seperti gedung 

kantor pusat,  kami menggunakan pendekatan biaya. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan 

Bapepam & LK dimana penilaian aset harus menggunakan 2 (dua) pendekatan, kami menggunakan 

pendekatan pendapatan sebagai alternatif pendekatan, mengingat aset merupakan properti yang 

menghasilkan pendapatan (income producing property). 

Definisi mengenai ke 3 (tiga) pendekatan yang digunakan, diuraikan sebagai berikut : 

1.) Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) 

Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan 

data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. 

Pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi 

properti yang sebanding,  baik yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam 

tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli (SPI-KPUP.9.2.1.1.2007) 

Data Pasar adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau 

penawaran atas properti yang sebanding dan senjenis dengan obyek penilaian yang 

didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.  

2.) Pendekatan Biaya (Cost Approach) 

Pendekatan biaya adalah suatu metode dimana nilai properti diperoleh dari penaksiran 

berdasarkan biaya pengganti baru (cost replacement new) dikurangi dengan perkiraan 

penyusutan. Penyusutan yang dilakukan berdasarkan tiga unsur penyusutan, yaitu 

penyusutan fisik, keusangan fungsi dan keusangan ekonomis. 

Biaya pengganti baru adalah jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membayar atau 

memperoleh  satu unit yang sama atau equivalent dengan obyek yang dinilai, baik 

mengenai material, ukuran, desain, fungsi dan nilai ekonomis berdasarkan harga yang 

berlaku pada saat penilaian dilaksanakan. 
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Selanjutnya, nilai tanah yang diperoleh melalui pendekatan data pasar ditambahkan 

dengan biaya pengganti baru terdepresiasi  dari bangunan yang menghasilkan nilai 

keseluruhan dari properti yang dinilai. 

Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari 

pembelian suatu aset, seseorang dapat membuat aset yang lain baik berupa replika dari 

aset yang lain baik berupa replika dari aset asli atau substitusinya yang memberikan 

kegunaan yang sebanding.  Dalam prakteknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi 

depresiasi untuk aset yang lebih tua dan/atau memiliki keusangan fungsional dimana 

estimasi biaya baru secara tidak wajar melampui harga yang mungkin dibayarkan untuk 

aset yang dinilai. (SPI 2007– KPUP 9.2.1.2). 

3.) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan 

dan biaya dari obyek penilaian (Properti) per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh 

obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. 

Semua informasi serta data-data yang relevan lainnya berkaitan dengan penilaian ini, tetapi tidak 

termasuk kesimpulan pendapat tentang nilai, kami terima dari pemberi tugas. Kami menganggap 

bahwa informasi dan data-data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan 

mengenai obyek penilaian adalah benar. 

Memperhatikan penggunaan, kondisi, serta Tujuan Penilaian, disini kami tegaskan bahwa Properti 

hingga penulisan laporan ini dibuat,  baik jumlah, kondisi serta luasan adalah tetap. 

Dalam hal penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas 

kepemilikan serta hutang-piutang yang mengakibatkan kerugian atas properti yang dinilai, maka 

hal tersebut bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai dan seharusnya menjadi lingkup 

pekerjaan konsultan hukum. 

Dengan mempertimbangkan karakteristik properti dan kondisi pasar serta berdasarkan pada 

asumsi dan kondisi pembatas, maka kami beranggapan bahwa properti ini layak untuk dialihkan, 

namun tetap harus memenuhi ketentuan dan prosedur sebagai perusahaan terbuka.  

VALIDASI DATA PEMBANDING 

Data dan informasi atau property pembanding yang digunakan bersumber dari data yang telah di 

validasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). 

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN (SUBSEQUENT EVENT) 

Tidak ada kejadian penting pada perusahaan setelah tanggal efektif penilaian 30 April 2012 yang 

dapat mempengaruhi hasil laporan penilaian. 
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ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS 

1. KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS HAL-HAL YANG MENYANGKUT HUKUM, PULA 
KAMI TIDAK MENGEMUKAKAN PENDAPAT MENGENAI PEMILIKAN. 

2. SEMUA TUNTUTAN HUKUM DAN IKATAN, JIKA ADA, TELAH DIABAIKAN DAN PROPERTI 
TELAH DINILAI SEBAGAI MILIK YANG BEBAS DAN JELAS PEMILIKNYA YANG 
BERTANGGUNGJAWAB. 

3. SEMUA PERNYATAAN DAN COPY DATA DITERIMA OLEH KANTOR JASA PENILAI PUBLIK 
FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN DAN YANG TERCANTUM 
DALAM LAPORAN PENILAIAN ADALAH BENAR DAN SESUAI DENGAN PENGETAHUAN DAN 
ITIKAD BAIK DARI PENILAI. APABILA TERNYATA ANGGAPAN TERSEBUT TIDAK SESUAI 
DENGAN HAL YANG SESUNGGUHNYA, MAKA DILUAR TANGGUNGJAWAB PENILAI. 

4. PENILAI TELAH MEMPERTIMBANGKAN KONDISI PROPERTI DIMAKSUD, NAMUN DEMIKIAN 
TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA STRUKTUR BANGUNAN ATAUPUN BAGIAN-
BAGIAN DARI PROPERTI YANG TERTUTUP, TIDAK TERLIHAT DAN TIDAK TERJANGKAU 
PENILAI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN BILA ADA PELAPUKAN RAYAP, GANGGUAN 
LAINNYA ATAU KERUSAKAN YANG TIDAK TERLIHAT. 

5. PROPERTI TIDAK DIBANGUN MENGGUNAKAN MATERIAL ATAU MENGANDUNG MATERIAL 
YANG BERSIFAT MERUSAK DAN BERBAHAYA SERTA TIDAK BERSIFAT MENGONTAMINASI 
LINGKUNGAN. 

6. PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH 
ANTARA LAIN REZONING, PELEBARAN JALAN, MARKET CONDITIONS DAN SEBAGAINYA 
BUKAN MENJADI TANGGUNGJAWAB KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN SURYANTORO 
SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN. 

7. PEMBAGIAN PENILAIAN YANG TERPISAH UNTUK TANAH DAN BANGUNAN TIDAK BOLEH 
DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENILAIAN MANAPUN YANG LAIN DAN OLEH 
KARENANYA TIDAK SAH JIKA DIPERGUNAKAN DEMIKIAN. 

8. KENDARAAN BERMOTOR DIDAFTARKAN SEBAGAI UNIT KERJA YANG LENGKAP, DENGAN 
PERKATAAN LAIN KENDARAAN BERMOTOR DALAM DAFTAR DIMAKSUDKAN MELIPUTI 
SEMUA ONDERDIL (PARTS) DAN PERLENGKAPAN (ACCESSORIES) YANG BIASANYA 
MELENGKAPI UNIT TERSEBUT. 

9. NILAI YANG KAMI LAPORKAN ADALAH DALAM MATA UANG INDONESIA. 

10. KAMI TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN APAPUN ATAS PROPERTI YANG KAMI NILAI, BAIK 
SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, DAN TUGAS KAMI UNTUK MELAKSANAKAN 
PENILAIAN INI SEKALI-KALI TIDAK TERGANTUNG DARI NILAI YANG DILAPORKAN. 

11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY HARTOMO & REKAN 
KARENA PENILAIAN INI TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU 
HADIR DIDEPAN PENGADILAN ATAU PEJABAT PEMERINTAH MENGENAI PENILAIAN INI, 
TERKECUALI JIKA TELAH DIADAKAN PERSETUJUAN SEBELUMNYA. 

12. SIAPAPUN YANG MENDAPAT LAPORAN INI, ATAU TEMBUSAN DARI PADANYA, TIDAK ADA 
HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERGUNAKANNYA UNTUK KEPERLUAN APAPUN 
TANPA IZIN TERTULIS DARI PENILAI ATAU PEMILIKNYA, KECUALI PEMILIKNYA SENDIRI. IZIN 
INIPUN HANYA DIBERIKAN DENGAN SYARAT-SYARAT YANG LAYAK. 

13. PENILAIAN INI TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PEDOMAN STANDAR PENILAIAN 

INDONESIA (SPI) DAN KODE ETIK PENILAI INDONESIA (KEPI-MAPPI). 

14. LAPORAN INI TIDAK SAH JIKA TIDAK DIBUBUHI STEMPEL PERSEKUTUAN (PARTNERSHIP 

SEAL) DARI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN SURYANTORO SUGENG SUZY 

HARTOMO & REKAN. 
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XXI. LAPORAN PENILAIAN HARGA PASAR 

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilaian harga pasar atas EMK yang dilakukan oleh KJPP Firman 
Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan. 
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XXII.   ANGGARAN DASAR

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah 
Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan 
pada Daftar Perseroan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan ini bernama PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat 
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”). 

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di 
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 
Pasal 2 

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum 
perseroan terbatas sejak tanggal 26-04-1986 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus delapan 
puluh enam).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Transportasi, Perdagangan, distributor, kontraktor, perwakilan 
dan Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 
usaha sebagai berikut

A.   Kegiatan usaha utama:
a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat meliputi: 

- transportasi umum baik untuk orang maupun barang secara perorangan, borongan 
(charter) dan termasuk diantaranya untuk taksi meter

- transportasi pertambangan dan perminyakan yang meliputi transportasi angkutan 
darat, sungai dan laut, 

-	 transportasi	hasil	perkebunan	termasuk	kelapa	sawit,	coklat	(cocoa)	dan	kelapa;
b. menjalankan usaha dagang pada umumnya, baik untuk perhitungan sendiri maupun 

secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan impor, ekspor, 
antar pulau dan lokal  serta berusaha sebagai leveransir, grosir dan penyalur dalam 
segala	macam	barang	dagangan;	

c. menjalankan usaha sebagai sole distributor dalam penjualan alat-alat berat termasuk pula 
spare	parts	dan	servicesnya;	

d. memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan lain baik dari dalam maupun luar 
negeri, kecuali keagenan/perwakilan biro perjalanan. 

e. jasa keamanan dan jasa pengelolaan areal parkir yang meliputi pengelolaan perparkiran 
kendaraan, penyediaan perlengkapan usaha perparkiran, dan konsultasi bidang 
perparkiran;	serta		penyedia	jasa	pekerja/buruh;	

B.  Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah jasa 
perbengkelan. 
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MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) 
terbagi atas 5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai 
nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.350.000.000 (satu miliar tiga 
ratus lima puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) 
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus  tiga puluh lima 
miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal 
sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. 

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut 
di atas, atau seluruhnya sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) 
telah disetor oleh para pemegang saham Perseroan dan merupakan setoran lama dengan uang 
tunai, sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 14 tanggal 04-10-2011 (empat oktober dua ribu 
sebelas) yang dibuat dihadapan EMMY SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di 
Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai suratnya tanggal 10-10-2011 (sepuluh oktober dua ribu sebelas) Nomor AHU-
249502.AH.01.02	Tahun	2011;

4. 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	(”RUPS”)	mengenai	penyetoran	tersebut;	
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut 
”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 ini. 

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham 
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai 
pasar wajar. 

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. 

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan 
RUPS (selanjutnya RUPS disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh 
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, 
pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 
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6. 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 disebut 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;	dan/atau	
4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan 

penambahan modal tanpa HMETD. 
c. 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 oleh 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 dalam 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. 

7.	 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 perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
b.1.	telah	memperoleh	persetujuan	RUPS	untuk	menambah	modal	dasar;	
b.2.	telah	memperoleh	persetujuan	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia;	
b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua 

puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 
Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah 
kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi 
ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ”UUPT”), dalam 
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran 
Dasar	ini	tidak	terpenuhi;	

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar 
ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini. 

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 perseratus) 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 ini dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan 
penambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

SAHAM
Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan. 

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) 
saham;	

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. 

4. 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. 

5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT 

7. 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. 
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8. Untuk saham-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-saham 
tersebut dicatatkan. 

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham

2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: 
a.	 Nama	dan	alamat	pemegang	saham;	
b.	 Nomor	surat	saham;	
c.	 Nilai	nominal	saham;	
d.	 Tanggal	pengeluaran	surat	saham;	

3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: 
a.	 Nama	dan	alamat	pemegang	saham;	
b.	 Nomor	surat	kolektif	saham;	
c.	 Nomor	surat	saham	dan	jumlah	saham;	
d.	 Nilai	nominal	saham;	
e.	 Tanggal	pengeluaran	surat	kolektif	saham;	

4. 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 Direksi bersama-sama dengan 
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan 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 yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli

2. 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 kalender 
sebelum pengeluaran pengganti surat saham

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham 
yang berkepentingan. 

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran 
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas
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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;	

c. 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 dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 
kolektif	tersebut;	

d.	 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 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang 
Saham	Perseroan;	

e. 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;	

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank 
Kustodian	kepada	Perseroan	atau	Biro	Administrasi	Efek	yang	ditunjuk	Perseroan;	

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib 
menerbitkan	konfirmasi	 kepada	pemegang	 rekening	sebagai	 tanda	bukti	 pencatatan	dalam	
rekening	Efek;

h.	 dalam	Penitipan	Kolektif	setiap	saham	dari	 jenis	dan	klasifikasi	yang	sama	yang	diterbitkan	
Perseroan	adalah	sepadan	dan	dapat	dipertukarkan	antara	satu	dengan	yang	lain;

i. 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;

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham 
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita 
untuk	pemeriksaan	perkara	pidana;	

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/
atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada 
rekening tersebut. 

l. 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 
Panggilan	RUPS;	

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS 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;
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n. 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;

o. 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;	dan	

p. 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. 

2. 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. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham 
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. 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;

3. 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.

4. 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. 
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5. 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.

6. 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.

7. 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 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang 
saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya 
pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. 

8. 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 termasuk pencatatan mengenai 
suatu	penjualan,	pemindah-tanganan,	pengagunan,	gadai	atau	jaminan	fidusia,	yang	menyangkut	
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus 
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di 
bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, 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 
sahamsaham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang 
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak 
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. 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. 

3. 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.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib 
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-
lambatnya 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 Perseroan tersebut dicatatkan.
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5. 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. 

6. 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 di daftar 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.

7. 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.

RUPS
Pasal 11

1. RUPS adalah :
a.	 RUPS	Tahunan;	
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan 

setiap waktu berdasarkan kebutuhan. 

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar 
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. 

5. 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	positif;	
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 
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. 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.

7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh: 
a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 

paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh 
Perseroan	dengan	hak	suara;	

b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari kalender sebelum 
tanggal panggilan RUPS.
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TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN

RUPS
Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di: 
a.	 tempat	kedudukan	Perseroan;	
b.	 tempat	Perseroan	melakukan	kegiatan	usahanya	yang	utama;	atau
c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan 
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
a.   Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS, 

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 
b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 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 tempat di mana saham-saham Perseroan 
dicatatkan.

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 di 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. 

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan 
oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. 
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 perundang-undangan yang berlaku 
termasuk peraturan Pasar Modal. 

4. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, 
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini dapat 
dilakukan atas permintaan: 
a. 1 (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 RUPS
Pasal 13

1. 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. 

2. 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. 
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 Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS 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. 

3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir 
dalam RUPS tersebut. 

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang 
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan 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.

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu 
dibuat dalam bentuk akta notaris.

6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku 
sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala 
sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS 
terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek 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 
perdua)	bagian	dari	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	hadir	dalam	RUPS;	

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas 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 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) 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 kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum 
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan 
RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) 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 kuorum kehadiran 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 perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian 
dari	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	hadir	dalam	RUPS;	dan

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum 
kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu 
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 
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3. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. 
RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang 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 dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 
oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS. 

b) Dalam hal kuorum kehadiran 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 pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) 
bagian	dari	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	hadir	dalam	RUPS;	dan

c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, 
kuorum kehadiran, jumlah suara untukmengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu 
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. 

4. 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;

b. RUPS 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 keputusan adalah sah jika disetujui 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;	

c. dalam hal kuorum 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 kuorum kehadiran RUPS Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, 
kuorum kehadiran, jumlah suara untukmengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu 
penyelenggaraanRUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK atau penggantinya. 

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 Pimpinan Rapat menentukan lain. 
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11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan 
memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. 

12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan 
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis 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 keputusan 
yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. 

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
-	 1	(satu)	orang	Direktur	Utama;	
-	 2	(dua)	orang	anggota	Direksi	atau	lebih;	
 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan 
perbuatan hukum, kecuali dalam jangka 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. 

4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
a.	 UUPT;	
b.	 peraturan	perundang-undangan	di	bidang	Pasar	Modal;	dan
c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang 
disimpan oleh Perseroan. 

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 kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus 
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-
kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia atau penggantinya 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. 
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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 anggota 
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. 

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan  permohonan pengunduran diri 
anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari 
kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. 

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran 
diri anggota Direksi  menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan 
butir g ayat ini. 

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap 
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar 
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang 
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah 
RUPS Tahunan membebaskannya.

g. 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 dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan 
Komisaris 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 RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan 
sementara tersebut hadir dalam RUPS.

f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. 
g. 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 RUPS maka 

anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya 
untuk membela dirinya dalam RUPS, 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.
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12. RUPS dapat:  
−	 mengangkat	orang	lain	untuk	mengisi	jabatan	seorang	anggota	Direksi	yang	diberhentikan	dari	

jabatannya;	atau	
−	 mengangkut	orang	lain	untuk	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 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. 

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu	putusan	pengadilan;	atau	
b.	 tidak	lagi	memenuhi	persyaratan	perundang-undangan	yang	berlaku;	atau	
c.	 meninggal	dunia;	atau	
d. diberhentikan karena keputusan RUPS. 

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan 
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 

15. 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 kalender setelah lowongan itu, harus diadakan 
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang  Pasar Modal.

16. 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 ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan 
dalam mencapai maksud dan tujuannya. 

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya 
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar 
Perseroan. 

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik didalam 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. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang 

Perseroan di bank) yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh 
Rapat	Dewan	Komisaris;	

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di 
luar negeri yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat 
Dewan	Komisaris;	
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c.	 mengikat	Perseroan	sebagai	penjamin;
d. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh hak atau melepaskan hak atas aktiva 

tetap	atau	perusahaan	milik	Perseroan;
e.	 menjaminkan	harta	Perseroan;
f.	 mengangkat	pengacara	atau	arbiter	untuk	perkara	yang	menyangkut	Perseroan;

 
 Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 

tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. 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 ini.

5.	 Perbuatan	hukum	untuk	melakukan	Transaksi	Material,	Transaksi	Afiliasi	dan	Transaksi	Benturan	
Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah 
mewakili	Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana 
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu orang anggota Direksi lainnya 
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. 

7. 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. 

8. 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 ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI
Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota 
Direksi atau atas permintaan tertulis dari  Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) 
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih 
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. 

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut 
ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis 
yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum 
Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau 
ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja 
dalam wilayah Republik Indonesia.
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 Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan 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.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan 
untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut 
dapat mengetuai Rapat Direksi.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi 
yang lain berdasarkan surat kuasa. 

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 
(satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. 

9. 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 perdua) bagian dari jumlah suara 
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut di tolak. 

11. 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, kontrak atau kontrak 
yang diusulkan, 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.

12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh 
Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan 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 disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 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. 

14. 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. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
-	 1	(satu)	orang	Komisaris	Utama;	
-	 2	(dua)	orang	anggota	Dewan	Komisaris	atau	lebih;	
 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan 
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. 
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3. 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. 

4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
a.	 UUPT;	
b.	 peraturan	perundang-undangan	di	bidang	Pasar	Modal;	dan
c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang 
disimpan oleh Perseroan. 

6. 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. Dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus 
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam 
sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya untuk 
dicatat dalam Daftar Perseroan.

7. 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. 

8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai 
dengan keputusan RUPS. 

9. 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 lagi 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 dalamRUPS. 

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.

10. 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 kalender 
setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran 
diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan 
memperhatikan ketentuan butir g ayat ini.
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d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap 
berkewajiban menyelesaikan tugas dan  tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar 
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas 
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 3 (tiga) 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. 

11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota 
Dewan Komisaris tersebut : 
a.	 dinyatakan	pailit	atau	ditaruh	di	bawah	pengampuan	berdasarkan	suatu	putusan	pengadilan;
b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena  ketentuan dari suatu undang-

undang	atau	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku;
c.	 meninggal	dunia;	atau	
d. diberhentikan karena keputusan RUPS. 

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 

13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah 
anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 
ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender 
sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

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. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada 
Direksi. 

2. 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. 

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang 
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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 ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan 
menyebutkan alasannya. 

7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan  dalam Pasal 15 ayat 11 
Anggaran Dasar ini. 

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana 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 persepuluh) bagian atau lebih dari 
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. 

2. Pemanggilan 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 pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, 
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 
3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam 
keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan 
tidak memperhitungkan tanggal  pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut 
ditetapkan oleh Komisaris Utama. 

4. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, 
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha 
atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam 
wilayah Republik Indonesia. 

 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.

7. 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 
Rapatdipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota 
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. 

8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh 
anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat 
apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam 
Rapat tersebut.
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10. 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 perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan 
dengan sah dalam Rapat tersebut.

11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak. 

12. 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 
Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang  hadir dalam Rapat yang 
ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan 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. 

14. 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. 

15. 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. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.  

2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh 
persetujuan. 

3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan 
tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya 
tahun buku yang akan datang.

5. 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.

6. 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. 
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7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun 
laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat 
pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan 
Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus 
menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat 
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota 
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka 
yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa 
Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 

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 keputusan 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 UUPT dan Anggaran Dasar ini 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 ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara 
pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam 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. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek 
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila 
diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari 
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba 
dan kemampuan keuangan Perseroan.

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh 
persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
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9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim 
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

10. 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 9 pasal ini. 

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, 
yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % 
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya 
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. 

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk 
keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. 

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam Anggaran Dasar ini. 

3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/
atau	 tempat	 kedudukan	 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 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini 
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
memperhatikan ketentuan dalam UUPT.

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.  

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan  oleh RUPS dengan 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan 
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
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PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA 
STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum 
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 
peraturan perundang undangan di bidang 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, maka RUPS yang akan 
memutuskannya. 

Selanjutnya para pemegang saham menyatakan, bahwa:

1. Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 
Anggaran Dasar sejumlah 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta) saham, masing-
masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya 
sebesar Rp135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yaitu oleh para pemegang 
saham dengan rincian sebagai berikut:
a. PT RAJAWALI CORPORA, sejumlah 1.349.990.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh 

sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya 
sebesar Rp134.999.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta Rupiah).

b. PT  KARYA LOKA PERSADA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal 
seluruhnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal efektifnya 
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini ditandatangani, dengan masa jabatan sampai 
dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 (lima) setelah tanggal 
pengangkatan mereka, yaitu pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 
2016 (dua ribu enam belas) yang diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 
sebagai berikut:
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DIREKSI

−	 Direktur	Utama	 :	 Tuan	Doktorandus	Daniel	Podiman,	

−	 Direktur	 :	 Tuan	Herwan	Gozali	lahir	di	Jambi,	pada	tanggal	3	Oktober	1962,	Direktur	
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, 
Vila Danau Indah Blok AA No.1, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 
010,	 Kelurahan	 Sunter	 Jaya,	 Kecamatan	 Tanjung	 Priok;	 pemegang	
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172020310620002 yang berlaku hingga 
tanggal	3	Oktober	2016;

−	 Direktur	 :	 Tuan	 David	 Santoso,	 lahir	 di	 Semarang,	 pada	 tanggal	 19	 Desember	
1974, Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal 
di Jakarta Utara, Jalan Paradise VII Blok F.13/24, Rukun Tetangga 008, 
Rukun	Warga	012,	Kelurahan	Sunter	Agung,	Kecamatan	Tanjung	Priok;	
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5003.191.274.2010 yang 
berlaku	hingga	tanggal	19	Desember	2014;

DEWAN KOMISARIS:

−	 Komisaris	Utama	 :	 Tuan	Stephen	K	Sulistyo,	lahir	di	Surabaya,	pada	tanggal	23	Juli	1964,,	
Komisaris Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat 
tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk G1/6, Rukun Tetangga 002, 
Rukun	Warga	 011,	Kelurahan	Srengseng,	Kecamatan	Kembangan;	
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3173082307640005 yang 
berlaku	hingga	tanggal	23	Juli	2016;

−	 Komisaris	 :	 Tuan	 Tan	 Tjoe	 Liang;	 lahir	 di	 Surabaya,	 pada	 tanggal	 29	 Juli	 1957,	
Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal 
di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Puan Timur IV NB5/33, Rukun 
Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, 
Kecamatan	 Kelapa	 Gading;	 pemegang	 Kartu	 Tanda	 Penduduk	
Nomor:09.5106.290757.0054	yang	berlaku	hingga	tanggal	29	Juli	2031;

−	 Komisaris	 :	 Tuan	Doktorandus	Daryoto	Setiawan;	 lahir	di	Solo,	pada	tanggal	22	
September 1957, Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, 
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Arjuna Nomor 17S/70, 
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Arjuna, 
Kecamatan	 Cicendo;	 pemegang	 Kartu	 Tanda	 Penduduk	 Nomor:	
3273062209570002	yang	berlaku	hingga	tanggal	22	September	2016;

−	 Komisaris	Independen	 :	 Tuan	S.Y.Wenas,	lahir	di	Manado,	pada	tanggal	15	juli	1952,	Komisaris	
Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di 
Kota Depok, Pesona Khayangan Blok DM Nomor 1, Rukun Tetangga 
003,	Rukun	Warga	028;	pemegang	Kartu	Tanda	Penduduk	Nomor:	
3276051507520006	yang	berlaku	hingga	tanggal	15	juli	2016;

−	 Komisaris	Independen	 :	 Tuan	Paul	Capelle;	lahir	di	Sragen,	pada	tanggal	12	Juli	1942,	Komisaris	
Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di 
Jakarta Selatan, Jalan Alam Segar I/14, Rukun Tetangga 009, Rukun 
Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama; 
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5305.120742.011 yang 
berlaku seumur hidup;

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG 
DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG 
TERAKHIR SESUAI 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.
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XXIII.   PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan 
yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam FPPS.

Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada 
Bab XXIII dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Pemesanan pembelian 
saham disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek 
dan/atau agen penjualan efek. 

Pemesanan Pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas 
ditolak. 

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat 
dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga sepanjang Masa Penawaran Umum belum ditutup. 
Pembatalan dilakukan pada periode Penawaran Umum dengan mengajukan permohonan secara 
tertulis dengan melampirkan bukti pemesanan saham dan bukti pembayaran atas pemesanan tersebut. 
Pengembalian uang pemesanan atas pemesanan yang telah memperoleh persetujuan Pembatalan dari 
Penjamin Pelaksana Emisi akan dilaksanakan pada tanggal pengembalian uang pemesanan saham 
(refund date).

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang 
telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau 
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan 
perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima 
ratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang 
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan No. SP-0019/PE/KSEI/0712 yang ditandatangani 
antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 26 Juli 2012.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku 
ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham 
(“SKS”), tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara 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 
distribusi	saham	setelah	menerima	konfirmasi	registrasi	saham	tersebut	atas	nama	KSEI	dari	
Perseroan atau BAE.
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2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, 
pemesan	 akan	 memperoleh	 bukti	 kepemilikan	 saham	 dalam	 bentuk	 Formulir	 Konfirmasi	
Penjatahan (“FKP”) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku 
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3. KSEI,	Perusahaan	Efek	atau	Bank	Kustodian	akan	menerbitkan	Konfirmasi	 tertulis	 kepada	
pemegang	rekening	sebagai	surat	konfirmasi	mengenai	kepemilikan	saham.	Konfirmasi	tertulis	
merupakan	surat	konfirmasi	yang	sah	atas	saham	yang	tercatat	dalam	Rekening	Efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening 
Efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan 
efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat 
pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 
saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening 
Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang 
memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham 
yang menghendaki sertipikat 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 Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada 
KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan 
mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif 
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan 
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan 
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening 
di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif 
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut 
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen 
Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian 
saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen 
Penjualan di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang 
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:
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a. Fotokopi jati diri (KTP/paspor yang masih berlaku bagi perorangan, atau anggaran dasar terakhir 
serta Akta Pengangkatan Direksi yang terakhir bagi badan hukum), bagi Pemesan Asing, disamping 
melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan 
alamat di luar negeri/domisili hukum yang saham dari Pemesan secara lengkap dan jelas.

b. Bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan.

c. Bukti pembayaran sebesar 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 termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak 
terpenuhi.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 24, 25 dan 29 Oktober 2012, mulai pukul 09.00 
sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan 
telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan 
memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran 
Umum tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan 
saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal  
31 Oktober 2012.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, pindah buku, cek atau wesel bank dalam mata uang 
Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa 
tanda jati diri asli dan beserta copynya dan FPPS yang diajukan dan semua setoran harus dimasukkan 
ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Cabang Jakarta Kebon Sirih

No.121-0005888593 
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas - IPO PT Express TU

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik 
pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima 
sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good funds) segera selambat-
lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Apabila 
pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap 
batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung 
jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana 
pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang 
bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, 
pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan 
dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.
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9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan 
FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai 
bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham 
ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat 
diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas 
pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer 
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat 
(pooling) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan 
dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain 
termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan 
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti dibatasi 
sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).

A. Penjatahan pasti (Fixed allotment)

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang Saham 
Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, 
Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka 
penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan 
sebagai berikut:

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

b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk pula jatah bagi pegawai 
perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah 
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran 
Umum.

c. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, 
Agen	Penjualan	atau	pihak-pihak	yang	terafiliasi	dengannya	dilarang	membeli	atau	memiliki	
saham	untuk	rekening	mereka	sendiri;	dan

d. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, 
Agen	 penjualan	 atau	 pihak-pihak	 yang	 terafiliasi	 dengannya	 dilarang	menjual	 saham	 yang	
telah dibeli atau akan dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, 
kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan 
dicatatkan di Bursa Efek.

e. Alokasi penjatahan pasti akan didistribusikan kepada Aset Manajemen, Perusahaan Investasi, 
Dana Pensiun, Korporasi dan Individu yang sesuai dengan kebijakan Manajer Penjatahan.
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B. Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran 
Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan 
sisa efek sebagai berikut:

a.	 Jika	setelah	pengecualian	pemesanan	saham	terafiliasi	yang	merupakan	direktur,	komisaris,	
karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 
perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual Efek atau 
pihak	lain	yang	terafiliasi	dengan	Perseroan	atau	semua	pihak	yang	jumlahnya	sama	atau	lebih	
besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesanan yang tidak dikecualikan itu akan menerima 
seluruh efek yang dipesan.

b.	 Jika	setelah	mengecualikan	pemesanan	saham	terafiliasi	sebagaimana	dimaksud	di	butir	B.a,	
di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka 
penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:

1. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di 
Bursa Efek, 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;	dan

2. 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 para pemesan.

C. Penjatahan	bagi	pihak	terafiliasi

Jika	para	pemesan	yang	tidak	terafiliasi	telah	menerima	penjatahan	sepenuhnya	dan	masih	terdapat	
sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang 
terafiliasi.

Manajer Penjatahan wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK 
paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam  
No. IX.A.2.

Sesuai dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.12 dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Manajer 
Penjatahan wajib menunjuk Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan 
pemesanan dan penjatahan efek. Manajer Penjatahan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 
Akuntan tersebut kepada Bapepam dan LK paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah 
berakhirnya Masa Penawaran Umum.
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11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa 
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan 
hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta seluruh addendum, perubahan 
dan penambahannya serta dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.A.2 persetujuan terlebih 
dahulu dari Bapepam dan LK, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan 
kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 
(tiga)	Hari	Bursa	berturut-turut;

b)	 Bencana	alam,	 perang,	 huru-hara,	 kebakaran,	 pemogokan	 yang	berpengaruh	 secara	 signifikan	
terhadap	kelangsungan	usaha	Perseroan;	dan/atau

c)	 Peristiwa	lain	yang	berpengaruh	secara	signifikan	terhadap	kelangsungan	usaha	Perseroan	yang	
ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

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 Penjamin 
Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian 
uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 
tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal Penjamin Emisi Efek lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi 
keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut kepada pemesan, maka Penjamin Emisi 
Efek tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan, sebesar suku bunga 
per tahun rekening giro Rupiah yang berlaku di Bank Penerima sampai dengan dilunasinya jumlah 
yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari 
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung 
dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian 
saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan diajukan 
pada tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro 
akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian 
saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli 
pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 
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14. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan 
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal terjadi pemesanan berganda yang 
diajukan lebih dari satu formulir, maka Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) 
formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin	 Pelaksana	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	oleh	pihak	yang	tidak	terafiliasi	baik	asing	maupun	nasional.	Tata	cara	pengalokasian	dilakukan	
secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di 
Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, 
Penjamin	Emisi	Efek	dan	Agen	Penjualan	atau	pihak-pihak	terafiliasi	dengannya	dilarang	menjual	Efek	
yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa 
Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
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XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi 
Efek dan para Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai 
Anggota Bursa Efek Indonesia. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen 
Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mandiri Sekuritas 
Plaza Mandiri, Lantai 28 

Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36 – 38
Jakarta 12190

Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II

Lantai 26
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 0203
Faksimili: (021) 515 0241

PT Ciptadana Securities
Plaza	ASIA	Office	Park	Unit	2
Jl. Jenderal Sudirman Kav 59

Jakarta 12190
Telepon: (021) 2557 4800
Faksimili: (021) 2557 4842

PT Danatama Makmur
Danatama Square

Jl. Mega Kuningan Timur
Blok C-6/Kav.12
Jakarta 12950

Telepon: (021) 5797 4288
Faksimili: (021) 5797 4289

PT Dhanawibawa Arthacemerlang
Gedung BEI Tower I Lt. 15 Suite 1504

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12920

Telp. (021) 515 1678, 515 1679
Fax. (0210 515 1681, 515 1226

PT HD Capital Tbk.
Sona Topas Tower Lt. 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

Telepon: (021) 25063637
Faksimili: (021) 2506351/52

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
Gedung BEI, Tower I, Lt. 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telp. (021) 515 2889, 515 2595
Fax. (021) 515 5280

PT Lautandhana Securindo
Wisma Keiai Lantai 15

Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220

Telepon: (021) 5785 1818
Faksimili: (021) 5785 1637

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Kapten Piere Tendean 

Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790

Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 7919 3900

PT Minna Padi Investama Tbk
Equity Tower Lantai 11 Sudirman

Central Busines District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12790
Telepon: (021) 525 5555
Faksimili: (021) 527 1527

PT	Pacific	Capital
Sona Topas Tower Lantai 18.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71

Jakarta 12190
Telepon: (021) 252 4930, 252 4960

Faksimili: (021) 252 4931

PT Panca Global Securities
Bursa Efek Jakarta (BEJ)

Tower I Suite 1706 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190
Telepon: (021) 5155456
Faksimili: (021) 5145466

PT Panin Sekuritas Tbk.
Jakarta BEI Tower II, suite 1705
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190
Telp. (021) 515 3055
Fax. (021) 515 3061

PT Reliance Securities
Reliance Building

Jl. Pluit Kencana No. 15 A
Jakarta 14450

Telepon: (021) 661 7768
Faksimili: (021) 661 9884

PT Valbury Asia Securities
Menara Karya Lantai 10

Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X-5 Kav. 1-2

Jakarta 12950
Telepon: (021) 2553 3600
Faksimili: (021) 2553 3700

PT Yulie Sekurindo Tbk.
Plaza ABDA Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190

Telepon: (021) 5140 2181
Faksimili: (021) 5140 2182

GERAI PENAWARAN UMUM DIBUKA SELAMA MASA PENAWARAN UMUM DI:

Kantor PT Adimitra Transferindo
Plaza Property Lt. 2, Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1

Jl. Perintis Kemerdekaan 
Jakarta 13210 - Indonesia
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