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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru
atau sebesar 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana
Saham dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp5.500 (lima
ribu lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai
Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp1.492.133.500.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga
juta lima ratus ribu Rupiah).
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, PT Unitras Pertama, Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga
Salahuddin Uno memberikan opsi kepada UBS AG, cabang Hongkong, selaku Manajer Stabilisasi untuk dan atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek
dan para Penjamin Emisi Efek (“Opsi Penjatahan Lebih”) untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih sampai dengan sebanyak-banyaknya 40.695.000
(empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham biasa atas nama milik PT Unitras Pertama, Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin
Uno, dengan harga pelaksanaan yang sama dengan Harga Penawaran dan (2) melakukan pembelian saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga
saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan pada satu atau lebih kesempatan
sejak Tanggal Pencatatan sampai dengan, mana yang lebih awal antara (i) tanggal yang jatuh 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan
dan dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam jangka waktu tersebut atau (ii) tanggal dimana Manajer Stabilisasi atau agen yang ditunjuknya telah membeli,
di BEI, jumlah keseluruhan sebesar 40.695.000 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham biasa atas nama. PT UBS Securities
Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, telah ditunjuk oleh Manajer Stabilisasi sebagai Agen Stabilisasi.
Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebanyak 3.287.500
(tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Penawaran dan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management
Employee Stock Option Program atau “MESOP”) sebanyak-banyaknya 54.259.500 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima
ratus) saham atau sebesar-besarnya 2% (dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada
harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan
MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment)
terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Deutsche Securities Indonesia

PT Indo Premier Securities

PT UBS Securities Indonesia

Pencatatan atas efek yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KONDISI PEREKONOMIAN DAN PASAR YANG
NEGATIF YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN DALAM BANYAK HAL, SEPERTI TURUNNYA NILAI ATAU KINERJA
INVESTASI PERSEROAN DAN BERKURANGNYA PELUANG INVESTASI DALAM RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN, DI MANA
DAPAT MENGURANGI NILAI INVESTASI PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA (”KSEI”).
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham
ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 003/LGL-SIS/04/2013 pada tanggal 11 April 2013 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 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan
peraturan pelaksanaannya.
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian
Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan BEI pada surat BEI pada tanggal 10 April 2013. Apabila Perseroan
tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum
dan pembayaran pemesanan Efek tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan
pelaksanaannya.
Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham
biasa atas nama yang merupakan Saham Baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham ini atau sebesar 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham
pendiri pada BEI. Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sejumlah
2.712.967.000 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Semua Lembaga serta 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 Republik
Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan
penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak
menjadi pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana
didefinisikan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN
SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA
PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU
BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN
BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA,
DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, PENJAMIN EMISI EFEK DAPAT
MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI
BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. STABILISASI HARGA YANG DILAKUKAN OLEH
AGEN STABILISASI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK TUJUAN MANIPULASI HARGA DI PASAR. JIKA PENJAMIN EMISI
EFEK MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA STABILISASI HARGA DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN
TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya,
yang berarti :
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota
direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dan 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 Yang Ditawarkan dalam Penawaran
Umum Perdana Saham baik untuk penawaran-penawaran yang bersifat domestik atau
internasional, selain Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.

“Agen Stabilisasi”

berarti PT UBS Securities Indonesia.

“ASX”

berarti Australian Stock Exchange atau Bursa Efek Australia.

“AUD”

berarti Dolar Australia.

“BAE”

berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta,
merupakan pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham ini dan administrasi Saham, yang ditunjuk oleh
Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 54 tanggal
10 April 2013 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta,
berikut segala perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya yang
dibuat di kemudian hari.

“Bank Kustodian”

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa
penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

“Bapepam”

berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.

“Bapepam-LK”

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

“BEI atau Bursa Efek”

berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4
Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu
perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.

“BNRI”

berarti Berita Negara Republik Indonesia.

“CAGR”

berarti Compounded Annual Growth Rate, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.

“Daftar Pemegang Saham”

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan
Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang
diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Daftar Pemesanan Pembelian
Saham atau DPPS”

berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan
jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang
dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
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“EBITDA”

berarti Earning Before, Interest, Tax, Depreciation and Amortization, atau laba sebelum
bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, dihitung dari laba usaha ditambah penyusutan
aktiva tetap dan amortisasi sewa lahan.

“Entitas Anak”

berarti perusahaan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan,
dimana Perseroan memiliki pengendalian atas perusahaan tersebut. Pengendalian
dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung, melalui
entitas anak, lebih dari setengah hak suara atas perusaahaan tersebut. Pengendalian
juga ada ketika Perseroan memiliki setengah atau kurang hak suara atas perusahaan
tersebut jika Perseroan memiliki: (a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai
perjanjian dengan investor lain, (b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan
dan operasional perusahaan tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian, (c)
kekuasaan untuk menunjuk dan mengganti sebagian besar direksi atau dewan komisaris
atau organ pengatur setara dan mengendalikan perusahaan tersebut melalui dewan
atau organ tersebut, atau (d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat
direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan perusahaan
tersebut melalui direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut.

“Entitas Asosiasi”

berarti perusahaan, dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan
Entitas Anak ataupun bagian partisipasi dalam joint venture. Pengaruh signifikan dianggap
ada jika Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak
suara perusahaan, dan atau memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan
kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut, tetapi tidak mengendalikan
atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

“Formulir Konfirmasi Penjatahan
Saham” atau “FKPS”

berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau
pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham
Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.

“Formulir Pemesanan Pembelian
Saham” atau “FPPS”

berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau salinan dari formulir tersebut
yang disediakan oleh Perseroan, formulir mana harus dibuat dalam rangkap 5 (lima),
yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli
atau pemesan dan diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi
Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.

“Fund”

berarti S Asia III Luxembourg, S.a.r.l. di mana Perseroan memiliki komitmen untuk
berinvestasi bersama (co-investment commitment).

“GW”

berarti gigawatt.

“Harga Penawaran”

berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham, yaitu sebesar Rp5.500 (lima ribu lima ratus Rupiah).

“Hari Bursa”

berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin
sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan
sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali,
termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh
Pemerintah.

“Hari Kerja”

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Instrumen Keuangan”

berarti aset keuangan yang tersedia untuk dijual meliputi perusahaan-perusahan di mana
Perseroan memiliki penyertaan kurang dari 20%.

“Investee Company” atau “Investee berarti PT Adaro Energy Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT Mitra Pinasthika
Companies”
Mustika Tbk, PT Provident Agro Tbk, Interra Resources Limited, Seroja Investment Limited,
Sihayo Gold Limited, Sumatra Copper and Gold plc, Finders Resources Limited, PT Medco
Power Indonesia, PT Tri Wahana Universal, PT Lintas Marga Sedaya, PT Agro Maju Raya,
PT Tenaga Listrik Gorontalo dan PT Etika Karya Usaha, dan PT Nusa Raya Cipta Tbk.
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“JORC Code”

Berarti standar pelaporan publik untuk hasil eksplorasi, sumber daya dan cadangan
mineral yang ditetapkan oleh Joint Ore Reserves Committee of the Australasian Institute
of Mining and Metallurgy and the Australasian Institute of Geoscientists and Minerals
Council of Australia.

“Konfirmasi Tertulis”

berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/
atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi
Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI”

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

“Manajer Penjatahan”

berarti PT Indo Premier Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham
Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

Manajer Stabilisasi

berarti UBS A.G., cabang Hong Kong.

“Masa Penawaran”

berarti jangka waktu untuk pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang dapat dilakukan
oleh Masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek,
Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus
dan FPPS, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Masyarakat”

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

“Menkumham”

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“MW”

berarti megawatt.

“OJK”

berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

“Opsi Penjatahan Lebih”

berarti opsi yang diberikan oleh PT Unitras Pertama, Edwin Soeryadjaya, dan Sandiaga
Salahuddin Uno kepada Manajer Stabilisasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam
rangka memenuhi kelebihan pemesanan.

“Pasar Sekunder”

berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

“Pemerintah”

berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Umum Perdana
Saham”

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.

“Pemberi Opsi”

berarti PT Unitras Pertama, Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno.

“Pemegang Rekening”

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang dapat
merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“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 No. IX.A.8
dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

v

“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 menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang akan menjamin secara sendirisendiri penjualan Saham Yang Ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran
Umum Perdana Saham kepada Perseroan sesuai dengan porsi penjaminan, dengan
memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE. Penjamin Emisi Efek dalam
Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Deutsche Securities Indonesia,
PT Indo Premier Securities, dan PT UBS Securities Indonesia.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum
Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo
Premier Securities, dan PT UBS Securities Indonesia.

“Peraturan No. IX.A.2“

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

“Peraturan No. IX.A.6”

berarti Peraturan 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 No. IX.A.7”

berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/
BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.8”

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

“Peraturan No. IX.C.1”

berarti Peraturan 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 No. IX.C.2”

berarti Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996
tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam
Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.C.3”

berarti Peraturan 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 No. IX.E.1”

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

“Peraturan No. IX.E.2”

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

“Peraturan No. IX.I.6”

berarti Peraturan No. IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004
tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

“Peraturan No. IX.J.1”

berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-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 No. X.K.4”

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

berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai
cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut
perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuanpembaharuan yang dibuat oleh pihak dikemudian hari.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
atau PPEE”

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.53 tanggal 10 April 2013, Akta
Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.87 tanggal
14 Mei 2013, dan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali II Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek No.208 tanggal 24 Mei 2013 serta Akta Addendum dan Pernyataan Kembali
III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.31 tanggal 7 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat
oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E.,
M.Kn., Notaris di Jakarta.

“Pernyataan Efektif”

berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan Pernyataan Pendaftaran
menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan : (i) atas dasar lewatnya waktu 45
(empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara
lengkap; atau (ii) atas dasar lewatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan
terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (iii) atas
dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan
informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sebelum Perseroan melakukan penawaran dan
penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19
UUPM jucto Peraturan No. IX.C.1 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan
No. IX.A.2.

“Perseroan”

berarti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, 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.

“PPN”

berarti Pajak Pertambahan Nilai.

“Program ESA”

berarti program pemilikan saham oleh karyawan dalam jumlah sebanyak 3.287.500 (tiga
juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar 1,2% (satu koma
dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

“Program MESOP”

berarti program kepemilikan saham oleh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali
Komisaris Independen dalam jumlah sebanyak-banyaknya 54.259.500 (lima puluh empat
juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar-besarnya 2%
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

“Prospektus”

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham
dengan tujuan agar masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 26 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.2.

“Prospektus Awal”

berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan memuat seluruh informasi
dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan
Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan,
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 dan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan
OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur
dalam Peraturan No. IX.A.2.
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“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 perusahan efek
dan/atau Bank Kustodian.

“RUPS”

berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPSLB”

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

“Saham”

berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

“Saham Baru”

berarti saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham.

“Saham Yang Ditawarkan”

berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu
juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama masing-masing dengan
nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada
Tanggal Pencatatan.

“SGD”

berarti Dolar Singapura.

“SGX”

berarti Singapore Stock Exchange atau Bursa Efek Singapura.

“SKS”

berarti Surat Kolektif Saham.

“Tanggal Emisi”

berarti tanggal distribusi Saham Yang Ditawarkan ke dalam rekening efek Penjamin
Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI
dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Saham Yang
Ditawarkan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.

“Tanggal Pembayaran”

berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada
Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan PPEE.

“Tanggal Pencatatan”

berarti tanggal pencatatan saham dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh
lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Pengembalian Uang
Pemesanan”

berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Manajer
Penjatahan kepada pemesan dalam hal suatu pemesanan Saham ditolak sebagian atau
seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana paling lambat
2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya
pembatalan tersebut.

“Tanggal Penjatahan”

berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa
Penawaran.

“Undang-Undang Pasar Modal
atau UUPM”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar
Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608,
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“USD”

berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
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Singkatan Nama Perusahaan
“ABA”
“Adaro Energy”
“Amara”
“ASC”
“ASI”
“ASL”
“BDP”
“BHA”
“BUS”
“DBS”
“EKU”
“Finders Resources”
“IIR”
“Interra Resources”
“KBS”
“KMK”
“LKM”
“LMS”
“MAG”
“Medco Power”
“MPM”
“NEK”
“NRC”
“Provident Agro”
“PAP”
“PSJ”
“SA”
“Sumatra Copper & Gold”
“Sihayo Gold”
“SI”
“Seroja Investments”
“SMP”
“SP”
“SSB”
“SSM”
“SSS”
“Sukses”
“Tower Bersama”
“TI”
“TLG”
“TLMS”
“TWU”
“WAS”
“WBSM”

berarti PT Anugerah Buminusantara Abadi
berarti PT Adaro Energy Tbk.
berarti PT Agro Maju Raya
berarti PT Adaro Strategic Capital
berarti PT Adaro Strategic Investments
berarti PT Adaro Strategic Lestari
berarti PT Bangun Daya Perkasa
berarti PT Bumi Hijau Asri
berarti PT Bhaskara Utama Sedaya
berarti PT DBS Vickers Securities Indonesia
berarti PT Etika Karya Usaha
Berarti Finders Resources Limited
berarti PT Interra Indo Resources
berarti Interra Resources Limited
berarti PT Karunia Barito Sejahtera
berarti PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa
berarti PT Laju Kencana Murni
berarti PT Lintas Marga Sedaya
berarti PT Mutiara Agam
berarti PT Medco Power Indonesia
berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
berarti PT Nugraha Eka Kencana
berarti PT Nusa Raya Cipta Tbk.
berarti PT Provident Agro Tbk.
berarti PT Pelayaran Antarbuwana Pertala
berarti PT Pulau Seroja Jaya
berarti PT Sarana Asri
berarti Sumatra Copper and Gold plc
berarti Sihayo Gold Limited
berarti PT Saratoga Infrastuktur
berarti Seroja Investment Limited
berarti PT Sinar Mentari Prima
berarti PT Saratoga Power
berarti PT Saratoga Sentra Business
berarti PT Satria Sukses Makmur
berarti Seroja Shipping Services Pte. Ltd.
berarti PT Sukses Indonesia
berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
berarti PT Telenet Internusa
berarti PT Tenaga Listrik Gorontalo
berarti Trans LK Marine Singapore
berarti PT Tri Wahana Universal
berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera
berarti PT Wana Bhakti Sukses Mineral
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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 yang dinyatakan
dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1.	Umum
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana
diubah dengan Akta Pengubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. C2-10198.HT.01.01.TH’92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,
S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09361.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016289.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, serta telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07576 tanggal 4 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0018026.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 (“Akta No. 112/2013”).
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan
dan Entitas Anak Subbab Riwayat Singkat Perseroan dalam Prospektus ini. Perseroan tidak pernah melakukan perubahan
kegiatan usaha utama.
Perseroan merupakan perusahaan investasi aktif di Indonesia yang berfokus pada peluang investasi tahap awal, tahap
pertumbuhan dan kondisi khusus. Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno memulai kegiatan investasi pada tahun
1998 melalui Perseroan dan sejak saat itu mereka telah melakukan investasi dalam beberapa sektor penting perekonomian
Indonesia, dengan bertitik berat pada sektor sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen.
Ke depannya Perseroan terus berupaya untuk berinvestasi pada peluang yang sesuai dengan keahlian dan fokus investasi
Perseroan, dan terus menumbuhkan investasi yang ada dalam perusahaan berkapitalisasi besar yang memimpin di industri
maupun kegiatan usaha dan juga perusahaan yang berada dalam tahapan awal pengembangan baik yang telah tercatat di
bursa efek ataupun belum. Perseroan memiliki horison investasi yang lebih panjang dari private equity fund pada umumnya,
sebagaimana tercermin dari investasi Perseroan yang berada dalam tahapan awal pengembangan maupun investasi secara
jangka panjang pada Investee Companies, seperti Adaro Energy dan Tower Bersama.
Investasi Perseroan telah berkembang dari waktu ke waktu, dimana Perseroan terus memanfaatkan peluang baru serta berupaya
merealisasikan sinergi dan nilai tambah dari Investee Companies. Investee Companies Perseroan tersebut adalah perusahaanperusahaan yang berada dalam berbagai tahapan pertumbuhan termasuk perusahaan dalam tahapan awal investasi dan tahapan
pertumbuhan, serta perusahaan publik berkapitalisasi besar. Strategi yang diambil Perseroan memungkinkan Perseroan untuk
berinvestasi baik sebagai pemegang saham pengendali pada perusahaan ataupun pemegang saham minoritas namun dengan
kemampuan untuk memandu arah strategis dari perusahaan. Selain itu, Perseroan akan berinvestasi pada perusahaan publik
dimana terdapat kesempatan dan landasan untuk pertumbuhan atau konsolidasi di masa mendatang.
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Tabel berikut ini menyajikan tinjauan umum terhadap Investee Companies pada tanggal 31 Desember 2012 dan 30 April 2013.
Nama Perusahaan
PT Adaro Energy Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
PT Provident Agro Tbk
Interra Resources Limited
Seroja Investment Limited
Sihayo Gold Limited
Sumatra Copper and Gold plc
Finders Resources Limited
PT Medco Power Indonesia
PT Tri Wahana Universal
PT Lintas Marga Sedaya
PT Agro Maju Raya
PT Tenaga Listrik Gorontalo
PT Etika Karya Usaha

Industri

Tahun Awal
Investasi

Energi / Pertambangan
Batubara
Infrastruktur Telekomunikasi
Produk dan Layanan Jasa
Konsumen
Perkebunan / Minyak Sawit
Pertambangan / Minyak
dan Gas
Jasa Angkutan Laut
Pertambangan / Emas
Pertambangan / Polimetal
Pertambangan / Polimetal
Pembangkit Tenaga Listrik
Penyulingan Minyak
Infrastuktur Jalan Tol
Perkebunan / Minyak Sawit
Pembangkit Tenaga Listrik
Real Estat Hunian

Kepemilikan Saham Efektif (%)
30 April 2013 (1)
31 Desember 2012 (1)

Bursa
Pencatatan

2007
2009

15,4
30,2

16,4
30,2

BEI
BEI

2010
2006

50,0
43,3

50,0
43,3

BEI
BEI

2012
2012
2012
2012
2013
2011
2011
2006
2010
2005
2010

17,9
23,3
9,4
5,9
12,3
35,0
18,0
19,0
46,3
29,4

17,9
23,3
9,4
13,1
2,2
12,3
35,0
18,0
25,0
46,3
29,4

SGX
SGX
ASX
ASX
ASX
-

(1) Perhitungan kepemilikan efektif meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan (secara langsung maupun tidak langsung) pada masingmasing tanggal dan saham yang telah dibayar, atau disepakati untuk dibayar, oleh Perseroan sebagai uang muka penyertaan saham (sehubungan dengan
pemegang saham lain pada Investee Companies terkait) namun belum dikonversi atau dimiliki pada masing-masing tanggal tersebut.

Pada tanggal 5 Juni 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran atas pembelian saham baru dalam Investee Companies
yang merupakan perusahaan konstruksi, yaitu PT Nusa Raya Cipta Tbk. (“NRC”) sebesar Rp120 miliar atau 8,0% dari modal
ditempatkan dan disetor NRC.
2.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :
1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan
2. Nilai Nominal
3. Harga Penawaran
4. Jumlah Saham yang Dicatatkan
5. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham

: 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh
tujuh ribu) Saham Baru
: Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham
: Rp5.500 (lima ribu lima ratus Rupiah) setiap saham
: 2.712.967.000 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam
puluh tujuh ribu) saham
: Rp1.492.133.500.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar
seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang
berasal dari portepel 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, hak untuk
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.
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3.

Struktur Permodalan

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan
dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah
sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000
976.668.000.000
857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
2.441.670.000
7.325.010.000

85.725.000.000 35,11
79.220.000.000 32,44
79.220.000.000 32,44
2.000.000
0,01
244.167.000.000 100,00
732.501.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
271.297.000
2.712.967.000
7.053.713.000

85.725.000.000 31,59
79.220.000.000 29,20
79.220.000.000 29,20
2.000.000
0,01
27.129.700.000 10,00
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

OPSI PENJATAHAN LEBIH DAN STABILISASI HARGA
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, PT Unitras Pertama, Edwin
Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno memberikan opsi kepada Manajer Stabilisasi untuk dan atas nama Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek (“Opsi Penjatahan Lebih”) untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih
sampai dengan 40.695.000 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham biasa atas nama milik PT Unitras
Pertama, Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno, dengan harga pelaksanaan yang sama dengan Harga Penawaran dan
(2) melakukan pembelian saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah
dari Harga Penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan pada satu atau lebih kesempatan sejak Tanggal Pencatatan
sampai dengan, mana yang lebih awal antara (i) tanggal yang jatuh 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan
dan dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam jangka waktu tersebut atau (ii) tanggal dimana Manajer Stabilisasi atau agen yang
ditunjuknya telah membeli, di BEI, jumlah keseluruhan sebesar 40.695.000 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima
ribu) saham biasa atas nama. PT UBS Securities Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, telah
ditunjuk oleh Manajer Stabilisasi sebagai Agen Stabilisasi.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Opsi
Penjatahan Lebih adalah sebagai berikut:
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
dan Sebelum Opsi Penjatahan Lebih
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000
976.668.000.000
857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
271.297.000
2.712.967.000
7.053.713.000

85.725.000.000 31,59
79.220.000.000 29,20
79.220.000.000 29,20
2.000.000
0,01
27.129.700.000 10,00
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
dan Setelah Opsi Penjatahan Lebih
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
311.992.000
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000 31,07
77.899.650.000 28,71
77.899.650.000 28,71
2.000.000
0,01
31.199.200.000 11,50
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ATAU “ESA”)
PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ATAU “ESA”)
Bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menjalankan program pemberian
alokasi saham kepada karyawan. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 111 tanggal 22 Februari
2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No.111/2013”), pemegang saham telah
menyetujui rencana Program ESA dengan jumlah sebanyak 3.287.500 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus)
saham atau sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham pada Harga Penawaran. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum
dan setelah pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:
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Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
6.
Program ESA
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih
dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000
976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
311.992.000
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000 31,07
77.899.650.000 28,71
77.899.650.000 28,71
2.000.000
0,01
31.199.200.000 11,50
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih
dan Setelah Pelaksanaan Program ESA
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
308.704.500
3.287.500
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000
77.899.650.000
77.899.650.000
2.000.000
30.870.450.000
328.750.000
271.296.700.000
705.371.300.000

31,07
28,71
28,71
0,01
11,38
0,12
100,00

PROGRAM OPSI KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK
OPTION PROGRAM ATAU “MESOP”)
Berdasarkan Akta No.111/2013 tanggal 22 Februari 2013, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan
untuk melaksanakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 54.259.500 (lima puluh empat juta dua ratus lima
puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebesar-besarnya 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah
Penawaran Umum Perdana Saham dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa
Efek Indonesia pada pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub
dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal
19 Juli 2004. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan
Program MESOP adalah sebagai berikut:
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
6.
Program ESA
7.
Program MESOP
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih, Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih,
Setelah Pelaksanaan Program ESA dan
Setelah Pelaksanaan Program ESA dan
Sebelum Pelaksanaan Program MESOP
Setelah Pelaksanaan Program MESOP
Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000
976.668.000.000
9.766.680.000 976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
308.704.500
3.287.500
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000 31,07
77.899.650.000 28,71
77.899.650.000 28,71
2.000.000
0,01
30.870.450.000 11,38
328.750.000
0,12
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
308.704.500
3.287.500
54.259.500
2.767.226.500
6.999.453.500

84.296.200.000 30,46
77.899.650.000 28,15
77.899.650.000 28,15
2.000.000
0,01
30.870.450.000 11,15
328.750.000
0,12
5.425.950.000
1,96
276.722.650.000 100,00
699.945.350.000

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
4.

Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan dipergunakan
sebagai berikut :
•		

sekitar USD50 juta atau setara Rp483,5 miliar*) akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Entitas Anak,
PT Saratoga Sentra Business (“SSB”) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan Secured Term Loan
Facility Agreement tanggal 12 Januari 2012 dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta;

•		

sekitar Rp359,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang lain-lain Perseroan yang akan timbul kepada
PT Rasi Unggul Bestari (“RUB”) sehubungan akuisisi saham tambahan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.(“MPM”);

•		

sisanya akan digunakan Perseroan untuk mendanai kegiatan investasi terutama dalam tiga sektor investasi kunci yaitu
sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen, termasuk USD8,3 juta sebagai pinjaman
mezzanine kepada PT Lintas Marga Sedaya (“LMS”) melalui PT Bhaskara Utama Sedaya (“BUS”) yang diperkirakan
akan dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2013.

(*)

kurs tengah rata-rata Bank Indonesia per 31 Desember 2012 Rp9.670.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat
pada Bab II dalam Prospektus ini.
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5.

Risiko Usaha

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Investee Companies, serta telah dilakukan
pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Investee Companies,
dimulai dari risiko utama Perseroan dan Investee Companies:
Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
•

•
•
•
•
•

•
•

Kondisi perekonomian dan pasar yang negatif dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dalam banyak hal, seperti
turunnya nilai atau kinerja investasi Perseroan dan berkurangnya peluang investasi dalam ruang lingkup kegiatan Perseroan,
di mana dapat mengurangi nilai investasi Perseroan secara material dan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan
Perseroan.
Kondisi perekonomian dan pasar yang negatif dapat mempengaruhi posisi likuiditas Perseroan dan hal tersebut dapat
berdampak negatif terhadap operasi kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang.
Kegiatan investasi dan divestasi Perseroan yang terjadi pada berbagai interval dapat mengakibatkan perubahan portofolio
Perseroan sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi investor untuk menilai kinerja Perseroan dari satu periode ke
periode lain dan bagi Perseroan dalam mencapai pertumbuhan laba yang dapat diprediksi.
Perseroan bergantung pada para pendiri dan mitra kunci maupun eksekutif lain dan hilangnya jasa mereka dapat berdampak
negatif terhadap kegiatan usaha, hasil dan kondisi keuangan Perseroan.
Dokumen korporasi Perseroan tidak membatasi kemampuan Perseroan untuk memasuki bidang usaha baru, dan Perseroan
dapat melakukan ekspansi ke dalam strategi investasi baru, wilayah pasar dan kegiatan usaha yang baru, di mana hal
tersebut menimbulkan risiko tambahan dan ketidakpastian pada kegiatan usaha Perseroan.
Perubahan di pasar kredit dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dan kemampuan Investee Companies
memperoleh pendanaan atau pendanaan kembali yang menarik untuk masing-masing investasinya dan dapat meningkatkan
biaya pendanaan apabila diperoleh, sehingga dapat mengakibatkan kenaikan beban bunga yang dapat merugikan kinerja
keuangan Perseroan dan Investee Companies.
Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari seluruh peluang investasi yang terindentifikasi.
Kelalaian pegawai dapat merugikan Perseroan karena mempengaruhi kemampuan Perseroan menarik investasi dan
mengakibatkan Perseroan memiliki kewajiban hukum serta merusak reputasi. Kecurangan atau praktik penipuan lain
atau kelalaian lain pada Investee Companies akan merugikan kinerja Perseroan.

Risiko Terkait Investasi pada Investee Companies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodologi valuasi untuk Investee Companies Perseroan akan sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dan nilai aset yang
diperoleh dengan menggunakan pendekatan tersebut mungkin tidak akan pernah dapat direalisasi, sehingga dapat
berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.
Kinerja yang buruk atas investasi pada Investee Companies dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan
harga saham Perseroan dan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk menggalang dana untuk
investasi di masa depan.
Proses uji tuntas yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan investasi Perseroan pada Investee Companies tidak
dapat mengungkapkan seluruh fakta yang mungkin relevan terkait dengan investasi.
Beberapa investasi Perseroan terdapat pada aset yang tidak likuid dan Perseroan mungkin gagal merealisasi laba dari
kegiatan tersebut untuk jangka waktu yang cukup lama atau mengalami penurunan atas sebagian atau seluruh nilai
investasi pokok.
Perseroan seringkali menjajaki peluang investasi yang memiliki kompleksitas bisnis, peraturan, hukum, lingkungan dan
lain-lain.
Investee Companies Perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri di mana mereka beroperasi.
Investasi Perseroan pada Investee Companies tunduk pada sejumlah risiko inheren.
Perseroan tidak memiliki kontrol atas kegiatan operasi sehari-hari sebagian besar Investee Companies Perseroan.
Kegagalan Perseroan mengatasi dengan tepat benturan kepentingan dalam bisnis Perseroan dapat merusak reputasi
dan merugikan kegiatan usaha Perseroan.
Investasi Perseroan pada beberapa Investee Companies tertentu tunduk pada perjanjian antar pemegang saham, yang dapat
membatasi kemampuan Perseroan untuk mendivestasikan investasinya dan mempengaruhi Investee Companies tersebut.
Perseroan memiliki akses yang terbatas terhadap informasi terkait Investee Companies Perseroan dan, karenanya,
Perseroan tidak dapat mengkonfirmasi keakuratan dan kelengkapan dari informasi tersebut dan tidak dapat menyediakan
informasi apapun terkait perusahaan-perusahaan tersebut selain dari informasi terkini yang disediakan untuk publik.
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Risiko Terkait Indonesia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan dapat
mengganggu kegiatan usaha Perseroan serta mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya
sebagai konsekuensi apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
Sistem hukum Indonesia dipengaruhi kebijaksanaan/diskresi yang cukup besar dan ketidakpastian.
Penafsiran dan pelaksanaan peraturan oleh pemerintah daerah di Indonesia tidak pasti dan dapat merugikan Perseroan.
Ketidakstabilan politik dan sosial dapat mempengaruhi Perseroan.
Aktivisme dan pemogokan tenaga kerja, atau kegagalan mempertahankan hubungan ketenagakerjaan yang memuaskan
dapat merugikan Perseroan.
Indonesia terletak di daerah rawan gempa dan dipengaruhi risiko geologi signifikan yang dapat mengakibatkan kerusuhan
sosial dan kerugian ekonomi.
Berjangkitnya penyakit menular di Indonesia atau tempat lain dapat membawa dampak merugikan perekonomian negara
Asia tertentu dan mungkin mempengaruhi hasil operasi Perseroan.
Perubahan perekonomian regional atau global dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat mempengaruhi Perseroan dan harga pasar Saham
Yang Ditawarkan.

Risiko Terkait Kepemilikan atas Saham Perseroan
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kondisi pasar modal Indonesia atau di tempat lainnya dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan
ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.
Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi cukup jauh.
Hasil historis yang dikontribusi oleh Investee Companies Perseroan sebaiknya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi
hasil investasi Perseroan di masa mendatang atau hasil yang diharapkan atas investasi pada Saham Perseroan.
Kepentingan pemegang saham pengendali mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan.
Pendanaan investasi pada Investee Companies yang akan datang mungkin mengharuskan Perseroan menghimpun
tambahan modal ekuitas yang dapat mendilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan yang sudah ada.
Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya akan mempengaruhi harga saham
serta dividen Perseroan dalam mata uang asing.
Kewajiban untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum dipersyaratkan untuk
dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan,
politik, atau kondisi ekonomi di internasional dan nasional atau keadaan lain sehubungan dengan keadaan kahar atau
perubahan material yang merugikan sehubungan dengan hal-hal apapun termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan
kami.
Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.
Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan di Indonesia.
Hak investor asing dalam penawaran umum terbatas di masa depan dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku
di negara masing-masing sehingga dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.
Informasi yang tersedia mengenai perusahaan di pasar modal Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan pasar modal
di negara-negara maju.
Pelaksanaan peraturan Bapepam-LK tentang benturan kepentingan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan transaksitransaksi yang terbaik untuk kepentingan Perseroan.
Penjualan saham di masa mendatang oleh Perseroan dan pemegang saham saat ini dapat mempengaruhi harga pasar
saham Perseroan.
Peraturan di Indonesia memiliki ketentuan secara berbeda dari peraturan yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak
pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham.
Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.
6.

Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan
berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan berdasarkan rekomendasi
Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan
setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.
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Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan
cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, pembayaran dividen kas oleh Entitas Anak dan Entitas
Asosiasi, dan realisasi nilai yang signifikan dari investasi Perseroan. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai
macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang
berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan.
Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen
kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2015 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2014.
Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.
7.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008,
2009, 2010, 2011 dan 2012. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
(anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai
penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya sehubungan penerapan PSAK tertentu
yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, informasi keuangan tambahan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. entitas
induk saja, dan penerbitan kembali laporan auditor independen no. 567/5-S077/FP-2/12.12/R dan tanggal 14 Mei 2013 dalam
rangka Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
(anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai
akuisisi PT Wahana Anugerah Sejahtera (“WAS”) yang merupakan restrukturisasi entitas sepengendali sehingga laporan
keuangan konsolidasian pada tanggal yang berakhir dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 disajikan kembali untuk
mencerminkan akuisisi tersebut seolah-olah telah terjadi sejak permulaan tahun paling awal disajikan.
URAIAN DAN KETERANGAN
Posisi Keuangan Konsolidasian
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Ekuitas - bersih
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Pendapatan - bersih
Laba kotor
Laba (rugi) usaha
Laba tahun berjalan
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

31 Desember
2009
2010

2008

(dalam miliaran Rupiah)
2011

2012

3.440,6
2.302,3
1.138,3

5.190,9
1.847,6
3.343,3

5.590,6
716,6
4.874,0

9.403,9
2.281,9
7.122,0

12.911,4
3.181,1
9.730,3

775,3
478,9
419,7
290,7
195,9

967,1
694,6
638,5
841,7
737,2

755,7
511,2
453,7
1.077,2
1.186,4

1.130,0
46,9
(91,9)
760,2
2.487,0

2.358,1
284,6
146,8
1.910,9
2.540,0

Rasio Keuangan Penting
URAIAN DAN KETERANGAN

2008

RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan bersih
Laba kotor
Laba (rugi) usaha
Laba tahun berjalan
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Ekuitas bersih

2009
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
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24,7
45,1
52,1
189,4
276,3
50,9
(19,8)
193,7

31 Desember
2010
(21,9)
(26,4)
(28,9)
28,0
60,9
7,7
(61,2)
45,8

(dalam persen atau kali)
2011
49,5
(90,8)
(120,3)
(29,4)
109,6
68,2
218,4
46,1

2012
108,7
506,8
259,7
151,4
2,1
37,3
39,4
36,6

URAIAN DAN KETERANGAN

2008

RASIO USAHA (%)
Laba kotor / pendapatan bersih
Laba (rugi) usaha / pendapatan bersih
Jumlah laba tahun berjalan / pendapatan bersih
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / pendapatan bersih
Jumlah laba tahun berjalan / rata-rata jumlah aset
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / rata-rata jumlah aset
Jumlah laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas bersih
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / rata-rata ekuitas bersih
RASIO KEUANGAN (kali)
Aset lancar / liabilitas jangka pendek
Jumlah liabilitas / jumlah aset
Jumlah liabilitas / ekuitas bersih
Jumlah utang / jumlah aset
Jumlah utang / ekuitas bersih
t.b.d. : tidak dapat diperbandingkan

31 Desember
2010

2009

(dalam persen atau kali)
2011

2012

61,8
54,1
37,5
25,3
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.

71,8
66,0
87,0
76,2
19,5
17,1
37,6
32,9

67,6
60,0
142,5
157,0
20,0
22,0
26,2
28,9

4,1
(8,1)
67,3
220,1
10,1
33,2
12,7
41,5

12,1
6,2
81,0
107,7
17,1
22,8
22,7
30,1

1,4
0,7
2,0
0,6
1,9

0,4
0,4
0,6
0,3
0,5

3,9
0,1
0,1
0,1
0,1

2,7
0,2
0,3
0,2
0,2

4,4
0,2
0,3
0,2
0,3

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.
8.

Strategi dan Prospek Usaha Perseroan dan Investee Companies

Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan investasi aktif di Indonesia yang berfokus pada peluang investasi tahap awal,
tahap pertumbuhan dan kondisi khusus. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Perseroan bermaksud untuk mencari investasi
tambahan yang memanfaatkan keunggulan dan fokus investasi Perseroan, untuk melanjutkan investasi, dan fokus, pada
investasi Perseroan yang telah ada agar dapat meningkatkan lebih lanjut pertumbuhan dan perkembangannya, dan untuk
menerapkan pendekatan yang teliti dan disiplin dalam pengelolaan portofolio investasi, termasuk divestasi melalui penjualan
strategis atau pasar modal.
Portofolio Perseroan yang ada saat ini mencerminkan dengan baik strategi Perseroan untuk berfokus ke dalam tiga sektor, yaitu
sumber daya alam, infrastruktur, dan produk dan layanan jasa konsumen, dan juga fleksibilitas Perseroan untuk berinvestasi
baik dalam perusahaan publik ataupun perusahaan tertutup yang berada dalam tahapan awal dan tahapan pertumbuhan
dalam pengembangan perusahaan. Dari waktu ke waktu, Perseroan telah mendiversifikasi basis investasi Perseroan dan terus
berupaya untuk menumbuhkan portofolio Perseroan sesuai dengan kriteria tersebut. Dengan menerapkan proses investasi
terbaik, Perseroan terus mencari investasi baru yang dapat melengkapi dan memberikan peluang pertumbuhan lebih jauh
dan menciptakan sinergi pada setiap Investee Companies dengan tetap menjaga keseimbangan yang optimal dari portofolio
investasi Perseroan.
Strategi usaha Perseroan tersebut didukung oleh kondisi demografik yang menarik dengan pertumbuhan konsumsi domestik
yang potensial di Indonesia. Kinerja perekonomian yang relatif kuat selama periode resesi global diperkirakan akan bertahan
di kisaran CAGR 6,4% selama periode tahun 2013 hingga 2018 serta investasi asing langsung Indonesia yang menunjukkan
pertumbuhan yang kuat pada kisaran CAGR 22,2% antara tahun 2006 hingga 2011. Seluruh hal tersebut turut meningkatkan
peringkat risiko negara Indonesia menjadi investment grade masing-masing pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 oleh
Moody’s dan Fitch Ratings.
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang diharapkan dengan cara memanfaatkan keunggulan alami Indonesia (seperti sumber daya alam
dan jumlah penduduk yang besar) dan pada saat yang bersamaan mengatasi tantangan struktural (seperti infrastruktur) dan
memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk produk-produk kebutuhan dasar maupun sekunder serta jasa konsumen.
Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Investee Companies dapat dilihat pada
Bab IX dalam Prospektus ini.
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I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua
ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 10,0% (sepuluh persen)
dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan
Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp5.500
(lima ribu lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum
Perdana Saham adalah sebesar Rp1.492.133.500.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh
tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang
berasal dari portepel 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, hak untuk
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
Kegiatan Usaha
Pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.
Kantor Korespondensi
Menara Karya, lantai 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 5794 4355
Faksimili: +62 21 5794 4365
Email: investor.relations@saratoga-investama.com

Kantor
Jl. Ir. H. Juanda III, No. 8
Jakarta 10120, Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KONDISI PEREKONOMIAN
DAN PASAR YANG NEGATIF YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN DALAM BANYAK HAL,
SEPERTI TURUNNYA NILAI ATAU KINERJA INVESTASI PERSEROAN DAN BERKURANGNYA PELUANG INVESTASI
DALAM RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN, DI MANA DAPAT MENGURANGI NILAI INVESTASI PERSEROAN
SECARA MATERIAL DAN BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN. KETERANGAN
SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN
PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.
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Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana disebutkan
dalam Akta No. 112/2013 adalah sebagai berikut :
Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
9.766.680.000
976.668.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
2.441.670.000
7.325.010.000

85.725.000.000
79.220.000.000
79.220.000.000
2.000.000
244.167.000.000
732.501.000.000

%
35,11
32,44
32,44
0,01
100,00

1.1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua
ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 10,0% (sepuluh persen)
dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dari
jumlah Saham Yang Ditawarkan tersebut, sebanyak 1,2% (satu koma dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham akan dialokasikan untuk Progam ESA, sesuai uraian dalam Program ESA pada Bab ini.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan
susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah
sebagai berikut :
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000
976.668.000.000
857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
2.441.670.000
7.325.010.000

85.725.000.000 35,11
79.220.000.000 32,44
79.220.000.000 32,44
2.000.000
0,01
244.167.000.000 100,00
732.501.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
271.297.000
2.712.967.000
7.053.713.000

85.725.000.000 31,59
79.220.000.000 29,20
79.220.000.000 29,20
2.000.000
0,01
27.129.700.000 10,00
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

1.2. OPSI PENJATAHAN LEBIH DAN STABILISASI HARGA
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, PT Unitras Pertama, Edwin
Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno memberikan Opsi Penjatahan Lebih untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih
sampai dengan 40.695.000 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham biasa atas nama milik PT Unitras
Pertama, Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno, dengan harga pelaksanaan yang sama dengan Harga Penawaran dan
(2) melakukan pembelian saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah
dari Harga Penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan pada satu atau lebih kesempatan sejak Tanggal Pencatatan
sampai dengan, mana yang lebih awal antara (i) tanggal yang jatuh 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan
dan dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam jangka waktu tersebut atau (ii) tanggal dimana Manajer Stabilisasi atau agen yang
ditunjuknya telah membeli, di BEI, jumlah keseluruhan sebesar 40.695.000 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima
ribu) saham biasa atas nama. PT UBS Securities Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, telah
ditunjuk oleh Manajer Stabilisasi sebagai Agen Stabilisasi.
Tujuan dari dilakukannya penjatahan lebih berdasarkan Opsi Penjatahan Lebih ini adalah agar Manajer Stabilisasi untuk dan
atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi dapat menggunakan dana
hasil penjatahan lebih tersebut untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian saham di Pasar Sekunder untuk menjaga
harga saham agar tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”).

2

Susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma sesudah dan sebelum pelaksanaan seluruh Opsi
Penjatahan Lebih adalah sebagai berikut:
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
dan Sebelum Opsi Penjatahan Lebih
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000
976.668.000.000
857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
271.297.000
2.712.967.000
7.053.713.000

85.725.000.000 31,59
79.220.000.000 29,20
79.220.000.000 29,20
2.000.000
0,01
27.129.700.000 10,00
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
dan Setelah Opsi Penjatahan Lebih
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
311.992.000
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000 31,07
77.899.650.000 28,71
77.899.650.000 28,71
2.000.000
0,01
31.199.200.000 11,50
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

STABILISASI HARGA
Apabila Opsi Penjatahan Lebih dilaksanakan, Manajer Stabilisasi untuk dan atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para
Penjamin Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi akan melakukan stabilisasi harga melalui pembelian Saham di pasar sekunder untuk
menjaga agar harga Saham tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”). Untuk tujuan tersebut, Agen Stabilisasi
dapat melakukan Stabilisasi Harga dalam jangka waktu (i) 30 Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan atau (ii) tanggal dimana
Manajer Stabilisasi atau agen yang ditunjuknya telah membeli, di BEI, jumlah keseluruhan sebesar 40.695.000 (empat puluh
juta enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham biasa atas nama a (“Periode Stabilisasi”) dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi;
Jumlah saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dibatasi maksimal sejumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan
Opsi Penjatahan Lebih;
Agen Stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian saham di pasar sekunder bila harga pasar saham Perseroan berada
di bawah Harga Penawaran;
Harga pelaksanaan Stabilisasi Harga paling tinggi sama dengan Harga Penawaran;
Agen Stabilisasi hanya akan melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali saham yang telah dibelinya
dalam rangka Stabilisasi Harga;
Agen Stabilisasi akan melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar reguler di bursa;
Agen Stabilisasi tidak akan mengambil manfaat lain selain komisi sebagai Agen Stabilisasi;
Agen Stabilisasi dalam melaksanakan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan menghindari potensi terjadinya
benturan kepentingan;
Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga kepada OJK, Bursa Efek, Manajer Stabilisasi, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Pemegang Saham Penjual.

Pada akhir Periode Stabilisasi atau pada saat dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga, Manajer Stabilisasi memiliki alternatif
pengembalian Dana Stabilisasi kepada Pemegang Saham Penjual, yaitu:
1.
2.
3.

Dengan menggunakan saham yang dibeli di Pasar Sekunder dalam rangka pelaksanaan Stabilisasi Harga jika harga
saham Perseroan di Pasar Sekunder selama Periode Stabilisasi atau sampai dengan dihentikannya aktivitas Stabilisasi
Harga berada pada tingkat di bawah dengan Harga Penawaran; atau
Dengan menggunakan saham yang dibeli di Pasar Sekunder dan sisa Dana Stabilisasi; atau
Dengan menggunakan Dana Stabilisasi bila Manajer Stabilisasi tidak melaksanakan Stabilisasi Harga.

Seluruh biaya-biaya transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Stabilisasi Harga akan dikeluarkan dari Dana Stabilisasi.
Nama dan alamat Agen Stabilisasi adalah sebagai berikut :
PT UBS Securities Indonesia
Wisma GKBI 22/F Suite 2202
Jl. Jend Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telp. +62 21 2554 7000
Fax. +62 21 2511 663
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1.3.

PROGRAM ALOKASI SAHAM KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ATAU “ESA”)

Bersamaan dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menjalankan program pemberian
alokasi saham kepada karyawan. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 111 tanggal 22 Februari
2013 dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No.111/2013”), pemegang saham telah
menyetujui rencana Program ESA.
Program ESA ini dialokasikan sebanyak 3.287.500 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar
1,2% (satu koma dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan
program pemberian Saham Penghargaan sebagai bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada karyawan
Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan (“Peserta”).
Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga
mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing
karyawan Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat
peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan.
Mekanisme Pelaksanaan Program ESA
Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan dan PT Tri Wahana Universal (“TWU”) yang berjumlah sekitar 109 (seratus
sembilan) karyawan dan tidak diperuntukkan bagi Direktur dan Komisaris Perseroan. Peserta ESA yang berhak wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
•
•

Karyawan dalam status aktif bekerja yang sampai dengan 31 Mei 2013 dan telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun;
dan
Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Alokasi Saham Penghargaan dalam Program ESA kepada Peserta yang berhak akan dilakukan sesuai dengan jenjang jabatan
dan masa kerja karyawan yang bersangkutan.
Saham Penghargaan merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta
Program ESA dan diberlakukan lock-up selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan bilamana Peserta mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan dalam masa lock-up
maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur dan saham-saham tersebut akan dialokasikan kepada karyawan lainnya
yang memenuhi kriteria sesuai keputusan Direksi.
Biaya sehubungan Program ESA berupa seluruh harga Saham Penghargaan, yang akan timbul, akan ditanggung oleh Perseroan
yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.
Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan kepada Peserta, dan Peserta wajib menyampaikan
Pernyataan dan Pengikatan Diri dalam rangka Program Kepemilikan Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan yang menyatakan bahwa Peserta menerima Saham Penghargaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam
Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham
dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang
ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham ini, dengan jumlah penuh.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dan dengan
diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
sebelum dan sesudah pelaksanaan Program ESA menjadi sebagai berikut:
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Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
6.
Program ESA
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih
dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
311.992.000
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000
77.899.650.000
77.899.650.000
2.000.000
31.199.200.000
271.296.700.000
705.371.300.000

31,07
28,71
28,71
0,01
11,50
100,00

Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih
dan Setelah Pelaksanaan Program ESA
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
308.704.500
3.287.500
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000 31,07
77.899.650.000 28,71
77.899.650.000 28,71
2.000.000
0,01
30.870.450.000 11,38
328.750.000
0,12
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

1.4. PROGRAM OPSI KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MANAGEMENT EMPLOYEE
STOCK OPTION PROGRAM ATAU “MESOP”)
Berdasarkan Akta No.111/2013 tanggal 22 Februari 2013, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan
untuk melaksanakan Program MESOP.
Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan
Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap
dan aktif Perseroan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi (“Peserta”).
Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan
dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 54.259.500 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan
ribu lima ratus) saham atau sebesar-besarnya 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum
Perdana Saham, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:
•
•
•

Tahap pertama pada Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia untuk sebanyak-banyaknya sejumlah
40% (empat puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP;
Tahap kedua pada ulang tahun pertama pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia untuk sebanyak-banyaknya sejumlah
30% (tiga puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP; dan
Tahap ketiga pada tahun berikutnya pada ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
sebanyak-banyaknya sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam Program MESOP.

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. Pelaksanaan Program
MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.
•
•
•
•

•

Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
penerbitannya (option life).
Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan ditebitkan dari portepel
dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (vesting period) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya
dalam vesting period pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai
berakhirnya vesting period.
Setelah berakhirnya vesting period, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru
pada periode pelaksanaan (window exercise) yang akan dibuka Perseroan masimal 2 (dua) kali window exercise dalam
1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap window exercise yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta
Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa.
Harga pelaksanaan (exercise price) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan
I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurangkurangnya 90% dari harga rata-rata 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.
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Prosedur dan tata cara Program ESA dan Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh perserta Program MESOP, maka struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Unitras Pertama
2.
Edwin Soeryadjaya
3.
Sandiaga Salahuddin Uno
4.
PT Saratoga Intiperkasa
5.
Masyarakat
6.
Program ESA
7.
Program MESOP
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih, Setelah Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih,
Setelah Pelaksanaan Program ESA dan
Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah
Sebelum Pelaksanaan Program MESOP
Pelaksanaan Program MESOP
Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
%
Jumlah Saham
Nominal
%
9.766.680.000 976.668.000.000
9.766.680.000 976.668.000.000
842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
308.704.500
3.287.500
2.712.967.000
7.053.713.000

84.296.200.000 31,07
77.899.650.000 28,71
77.899.650.000 28,71
2.000.000
0,01
30.870.450.000 11,38
328.750.000
0,12
271.296.700.000 100,00
705.371.300.000

842.962.000
778.996.500
778.996.500
20.000
308.704.500
3.287.500
54.259.500
2.767.226.500
6.999.453.500

84.296.200.000 30,46
77.899.650.000 28,15
77.899.650.000 28,15
2.000.000
0,01
30.870.450.000 11,15
328.750.000
0,12
5.425.950.000
1,96
276.722.650.000 100,00
699.945.350.000

Saham-saham yang diperoleh dari Program MESOP akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
Biaya Program ESA dan Program MESOP
Biaya Program ESA merupakan biaya remunerasi atas Saham Penghargaan yang diterima oleh Peserta dengan demikian
termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta. Selanjutnya setelah periode lock-up berakhir dan Peserta
dapat melakukan transaksi penjualan Saham Penghargaan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia,
atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
a.
b.

Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek Indonesia akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1%
(nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek Indonesia akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital
gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Perseroan akan mencadangkan biaya Program MESOP sebagaimana diatur dalam PSAK 53 tentang insentif berbasis saham
dengan menggunakan metoda blacksholes dalam laporan keuangannya setelah pelaksanaan pendistribusian hak opsi kepada
Peserta Program MESOP.
Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham
biasa atas nama yang merupakan Saham Baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham ini atau sebesar 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham
pendiri pada BEI. Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sejumlah
2.712.967.000 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
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 sebagaimana telah diungkapkan
dalam Prospektus ini, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran ke OJK memperoleh
Pernyataan Efektif.
Tidak ada saham-saham yang diperoleh pemiliknya dengan harga dan/atau konversi dan/atau harga pelaksanaan di
bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran
disampaikan kepada OJK.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan dipergunakan
sebagai berikut :
•

sekitar USD50 juta atau setara Rp483,5 miliar*) akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang Entitas Anak,
PT Saratoga Sentra Business (“SSB”) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan Secured Term Loan
Facility Agreement tanggal 12 Januari 2012 dengan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta. Fasilitas ini memiliki tingkat
suku bunga sebesar LIBOR + 4,9% per tahun.
Penyaluran dana ke SSB akan dilakukan dalam bentuk tambahan setoran modal dan hal tersebut tidak akan menimbulkan
efek dilusi bagi pemegang saham lain karena kepemilikan Perseroan pada SSB telah mencapai 99,99%. Penyaluran dana
ke SSB, baik dalam bentuk tambahan setoran modal merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan
No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”) dan tidak termasuk dalam transaksi material
sebagamana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011
tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”).

•

sekitar Rp359,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang lain-lain Perseroan yang akan timbul kepada
RUB sehubungan akuisisi saham tambahan MPM.
Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli bersyarat berdasarkan
mana Perseroan setuju untuk membeli dari RUB sebanyak 325.000 saham MPM milik RUB sebelum penawaran umum
perdana saham MPM (“Saham Yang Dibeli”) yang mewakili 25,25% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor
penuh dalam MPM sebelum penawaran umum perdana saham MPM. Jumlah Saham Yang Dibeli setelah menyesuaikan
dengan perubahan nominal saham MPM dari Rp1.000.000 menjadi Rp500 dalam rangka penawaran umum perdana saham
MPM adalah 650.000.000 saham. Persentase kepemilikan saham Perseroan pada MPM secara langsung maupun tidak
langsung melalui MPM setelah transaksi pembelian ini akan meningkat dari 28,84% menjadi 43,41% setelah akuisisi.
Transaksi jual beli saham MPM milik RUB akan dilaksanakan segera setelah kondisi dan persyaratan perjanjian jual beli
bersyarat telah seluruhnya dipenuhi, yaitu (i) semua persetujuan yang dipersyaratkan untuk pembeli dan penjual untuk
pemenuhan transaksi telah diperoleh; (ii) MPM telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan penawaran
umum perdana saham dan Saham Yang Dibeli telah tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan (iii) segala pernyataan dan
jaminan yang diberikan masing-masing pihak dalam perjanjian adalah benar dan akurat secara material. MPM telah
memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 20 Mei 2013 dan transaksi jual beli saham MPM antara RUB dan
Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013.
Perseroan telah membayar kepada RUB sebesar Rp898,9 miliar dengan menggunakan kombinasi pinjaman bank dan
uang tunai, yaitu (i) sebesar Rp539,6 miliar telah dibayar dari fasilitas bank yang diperoleh dari DBS Bank Ltd. dan ING
Bank N.V., cabang Singapura masing-masing sebesar Rp385,9 miliar dan Rp153,7 miliar dan (ii) sebesar Rp359,4 miliar
telah dicatatkan sebagai utang lain-lain pada saat pengalihan yang akan dilunasi dengan menggunakan dana hasil
Penawaran Umum Perdana Saham.
RUB bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sehingga transaksi pembelian saham
MPM dari RUB bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan nilai transaksi
pembelian saham MPM dari RUB tidak memenuhi nilai materialitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

•

sisanya akan digunakan Perseroan untuk mendanai kegiatan investasi terutama dalam tiga sektor investasi kunci, yaitu
sumber daya alam, infrastruktur serta produk dan layanan jasa konsumen, termasuk USD8,3 juta atau setara Rp80,2
miliar*) sebagai pinjaman mezzanine kepada LMS melalui BUS yang diperkirakan akan dilakukan pada kuartal ketiga
tahun 2013.
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Pemberian mezzanine kepada LMS melalui BUS sebesar USD8,3 juta atau setara Rp80,2 miliar*) merupakan bagian
dari komitmen Perseroan untuk berinvestasi bersama dengan S Asia III Luxembourg, S.a.r.l. (“Fund”) dalam proyek
pembangunan konstruksi dan pengoperasian sebuah jalan tol sepanjang 116 kilometer yang akan menghubungkan
Cikampek dan Palimanan di Jawa Barat dan nantinya akan menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Proyek ini
diperkirakan membutuhkan total biaya proyek sebesar Rp12,5 triliun. Pinjaman mezzanine akan dikenakan tingkat suku
bunga 16% per tahun.
(*) kurs tengah rata-rata Bank Indonesia per 31 Desember 2012 Rp9.670.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang
merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.
Sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham secara triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada
RUPS Tahunan Perseroan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang
saham Perseroan dalam RUPS.
Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal
yang berlaku di Indonesia.
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam & LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang
Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka total
perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,41% (lima koma empat satu persen) dari dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:
•

Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek (tidak termasuk PPN) sebesar 2,03%, yang terdiri dari :
biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,53%;
biaya penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,25%; dan
biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,25%;

•

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,42%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,36%; biaya
jasa Konsultan Hukum sebesar 1,00%; biaya jasa Notaris sebesar 0,03%; biaya jasa konsultan perpajakan sebesar 0,01%;
dan biaya jasa Penilai Independen sebesar 0,02%;

•

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,01%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

•

Biaya lain-lain 1,95%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penyelenggaraan Public Expose, Due Diligence meeting dan
Roadshow, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dan
biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.
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III. PERNYATAAN UTANG
Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO
International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali
laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya sehubungan penerapan PSAK tertentu yang berlaku
efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, informasi keuangan tambahan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. entitas induk saja,
dan penerbitan kembali laporan auditor independen no. 567/5-S077/FP-2/12.12/R dan tanggal 14 Mei 2013 dalam rangka
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” pada Bab ini berarti Perseroan
dan Entitas Anak.
Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan menyajikan jumlah liabilitas sebesar Rp3.181,1 miliar yang terdiri dari liabilitas
jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp489,4 miliar dan Rp2.691,7 miliar.
URAIAN DAN KETERANGAN
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain
Beban yang masih harus dibayar
Utang pajak
Pendapatan diterima di muka
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabillitas keuangan derivatif
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas atas kerugian yang melebihi nilai tercatat penyertaan saham
Liabilitas pajak tangguhan
Cadangan imbalan pasca-kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012
87,7
38,8
63,4
24,5
9,2
260,4
0,7
4,7
489,4
2.676,4
0,7
0,9
1,9
11,7
2.691,7
3.181,1

Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:
Utang usaha - pihak ketiga
Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo utang usaha kepada pihak ketiga disajikan sebesar Rp87,7 miliar dengan rincian
sebagai berikut :
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012
1,2
85,1
1,4
87,7

URAIAN DAN KETERANGAN
Rupiah
Dolar AS (USD8.805.530,02)
Jepang Yen (JPY121.216,33)
Jumlah utang usaha - pihak ketiga

Utang lain-lain
Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo utang lain-lain disajikan sebesar Rp38,8 miliar yang seluruhnya kepada pihak ketiga
dengan rincian sebagai berikut :
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012
37,7
1,1
38,8

URAIAN DAN KETERANGAN
PT Bukaka Teknik Utama
Lain-lain
Jumlah utang lain-lain
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Beban yang masih harus dibayar
Pada tanggal 31 Desember 2012, beban yang masih harus dibayar disajikan sebesar Rp63,4 miliar dengan rincian sebagai
berikut :
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012
29,1
26,2
1,4
1,1
0,9
4,7
63,4

URAIAN DAN KETERANGAN
Pemasok
Beban keuangan atas pinjaman bank
Sewa
Gaji
Jasa profesional
Lain-lain
Jumlah beban yang masih harus dibayar

Utang pajak
Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo utang pajak disajikan sebesar Rp24,5 miliar yang terdiri dari utang pajak Perseroan
dan Entitas Anak masing-masing sebesar Rp3,7 miliar dan Rp20,8 miliar dengan rincian sebagai berikut :
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012

URAIAN DAN KETERANGAN
Perseroan
Pajak penghasilan :
Pasal 4 (2)
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 29
Sub jumlah

0,0nm
3,3
0,0nm
0,3
3,7

Entitas Anak
Pajak penghasilan :
Pasal 4(2)
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 26
Pasal 29

0,1
1,2
0,4
0,7
0,0nm
0,6
3,0
14,9
2,8
20,8
24,5

Pajak Pertambahan Nilai
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Sub jumlah
Jumlah utang pajak
nm : menjadi nol karena pembulatan.

Pendapatan diterima di muka
Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo pendapatan diterima di muka disajikan sebesar Rp9,2 miliar dengan rincian sebagai
berikut :
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012
6,0
3,2
9,2

URAIAN DAN KETERANGAN
Jasa pelayaran
Sewa bangunan
Jumlah pendapatan diterima di muka

Pinjaman bank jangka panjang
Pada tanggal 31 Desember 2012, pinjaman bank jangka panjang disajikan sebesar Rp2.936,8 miliar dimana sebesar Rp260,4
miliar merupakan bagian pinjaman bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Rincian pinjaman bank jangka panjang
tersebut adalah sebagai berikut:
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(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012

URAIAN DAN KETERANGAN
Perseroan
Rupiah
Pinjaman bank sindikasi
Dolar AS
Pihak ketiga
Pinjaman bank sindikasi

622,3
947,6
1.569,9

Dikurangi :
Biaya transaksi yang belum diamortisasi

44,4
1.525,5

Entitas Anak
Dolar AS
Pihak ketiga
Pinjaman bank sindikasi
Standard Chartered Bank
PT Bank UOB Indonesia

802,1
483,0
158,6
1.443,7

Dikurangi :
Biaya transaksi yang belum diamortisasi

32,4
1.411,3
2.936,8

Jumlah
Dikurangi :
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Bagian jangka panjang

•

260,4
2.676,4

Perseroan

Pinjaman Bank Sindikasi
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi tanggal 31 Oktober 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman
berjangka dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“HSBC”) dan United Overseas Bank Ltd. (“UOB”),
termasuk afiliasi-afiliasinya, dengan batas maksimum kredit sebesar USD300 juta. Jangka waktu pinjaman selama 5 (lima)
tahun sejak tanggal penarikan pinjaman. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan kembali atas pinjaman Perseroan
dan untuk kebutuhan pendanaan Perseroan lainnya.
Pada tahun 2012, Perseroan telah melakukan pencairan fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp635 miliar sedangkan pada
tahun 2011, Perseroan telah melakukan pencairan fasilitas pinjaman tersebut sebesar USD100 juta.
Pinjaman tersebut dikenakan bunga triwulanan sebesar :
(1) LIBOR ditambah marjin sebesar 6,20% dan 5,7% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar AS masing-masing
oleh on-shore dan off-shore bank.
(2) JIBOR ditambah marjin sebesar 5% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah.
Pinjaman sindikasi tersebut dijamin, antara lain dengan saham Adaro Energy yang dimiliki oleh Perseroan dan saham yang
dimiliki Perseroan melalui PT Adaro Strategic Investments (“ASI”) dan fidusia atas dividen yang diperoleh Perseroan pada
Adaro Energy.
Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan minimum investment market value to unconsolidated debt (including contingent)
sebesar 2x. Pada tanggal 31 Desember 2012, rasio minimum investment market value to unconsolidated debt (including
contingent) terhitung sebesar 8,1x.
Pada tahun 2012, Perseroan telah melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp31,96 miliar
Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo pinjaman tersebut sebesar USD98 juta (setara dengan Rp947,6 miliar) dan Rp622,3
miliar. Beban bunga atas pinjaman bank tersebut pada tahun 2012 sebesar Rp25,5 miliar.
Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang.
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•

Entitas Anak

Standard Chartered Bank
Pada tanggal 12 Januari 2012, SSB menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Standard Chartered Bank dengan
batas maksimum kredit sebesar USD50 juta. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2014 dan dikenakan
bunga sebesar LIBOR ditambah marjin 4,9% per tahun.
Pinjaman tersebut dijamin dengan saham Adaro Energy yang dimiliki oleh Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo
pinjaman tersebut sebesar USD50 juta. Beban bunga atas pinjaman bank tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2012 sebesar Rp28,1 miliar. Perseroan juga bertindak sebagai penjamin (guarantor) untuk fasilitas yang diterima
oleh SSB berdasarkan fasilitas ini.
PT Bank UOB Indonesia
Pada tanggal 18 Maret 2011, PT Sinar Mentari Prima (“SMP”), Entitas Anak, memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka dari
PT Bank UOB Indonesia dengan batas maksimum kredit sebesar USD24 juta atau sebesar 80% dari harga kapal atau 80% dari
harga pasar wajar kapal, mana yang lebih rendah. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin 2,75%
yang dihitung dengan basis aktual 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 60 kali angsuran
tetap sebesar USD0,4 juta setiap bulan dengan jadwal angsuran terakhir pada tanggal 30 April 2016. Fasilitas kredit tersebut
ditujukan untuk pembiayaan pembelian Floating Storage and Offloading (“FSO”).
Pinjaman tersebut dijamin dengan :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hipotik peringkat pertama atas kapal;
Jaminan fidusia atas klaim asuransi;
Gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh SSB di SMP;
Gadai atas rekening SMP;
Cessie atas semua tagihan SMP yang diperoleh berdasarkan Time Charter Floating Storage and Off Load Services;
Jaminan fidusia atas tagihan, hak dan tuntutan yang dimiliki SMP dari kontrak sewa antara Petrochina International
Jabung Ltd. dan PT Pelayaran Antarbuwana Pertama (“PAP”);

Selain itu, Perseroan dan PT Multigroup Logistics Company, sebagai pemegang saham SMP telah menandatangani Top Up and
Subordination Agreement dengan SMP dan UOB dimana Perseroan berkomitmen untuk memberikan tambahan dana kepada
SMP apabila SMP mengalami kekurangan pendanaan, dimana komitmen Perseroan adalah sebesar 80%.
SMP tidak diperkenankan untuk :
(1) Membuat atau membiarkan adanya hak gadai atas kapal;
(2) Merger, pemisahan, mengubah struktur SMP, mengalihkan sebagian besar aset yang dimiliki dan/atau beroperasi tanpa
persetujuan pemberi pinjaman;
(3) Melakukan transaksi dengan entitas asosiasi selain atas dasar yang wajar;
(4) Perubahan manajemen dan bendera kapal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi pinjaman.
Selain itu, SMP diwajibkan untuk :
(1) Mempertahankan minimum debt service coverage ratio (DSCR) sebesar 1,1x sampai dengan 31 Desember 2012 dan
1,2x setelah tanggal tersebut;
(2) Mempertahankan maximum debt to tangible networth (including shareholder loan) sebesar 3x.
Pada tahun 2011, SMP telah melakukan pencairan pinjaman tersebut sebesar USD21,2 juta. Pada tanggal 31 Desember 2012,
saldo pinjaman tersebut sebesar USD16,4 juta (setara dengan Rp158,6 miliar). Beban bunga atas pinjaman bank tersebut
sebesar Rp5,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Pada tahun 2012, SMP telah melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp46,4 miliar.
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Pada setiap tanggal pelaporan, SMP telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember
2012, rasio DSCR dan rasio maximum debt to tangible networth (including shareholder loan) terhitung masing-masing sebesar
1,15x dan 10,6x.
Pinjaman Bank Sindikasi
Pada tanggal 18 Agustus 2011, PT Tri Wahana Universal (“TWU”), Entitas Anak, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman
sindikasi dengan beberapa bank (“Pemberi Pinjaman”), yang terdiri dari HSBC, UOB, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Bank of China Ltd., di mana HSBC telah ditunjuk sebagai facility agent.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar USD92 juta yang
terdiri dari sebagai berikut :
(1) Fasilitas A sebesar USD16 juta dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin 3% per tahun, TWU dapat mengajukan
perpanjangan fasilitas ini sampai dengan 18 Agustus 2016. Pada tahun 2011, TWU telah mencairkan seluruh fasilitas
pinjaman ini.
(2) Fasilitas B sebesar USD43 juta dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah marjin 3,5% per tahun. Fasilitas pinjaman
tersebut akan dilunasi dalam 19 cicilan triwulanan dimana cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2012,
dan angsuran terakhir jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2016. Pada tahun 2011, TWU telah mencairkan seluruh
fasilitas pinjaman ini.
(3) Fasilitas C sebesar USD33 juta dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah marjin 3,9% per tahun. Fasilitas pinjaman
tersebut akan dibayar setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada tanggal 19 Februari 2013 dan pembayaran
terakhir jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2016. TWU dapat mengajukan perpanjangan fasilitas tersebut menjadi
sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018. Pada tahun 2012, TWU telah mencairkan fasilitas pinjaman tersebut sebesar
USD27,8 juta.
Pinjaman bank sindikasi tersebut dijamin dengan :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Rekening bank TWU pada bank UOB dan HSBC;
Piutang usaha;
Tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan dan persediaan;
Klaim asuransi atas seluruh bangunan, peralatan, mesin, kendaraan dan persediaan;
Saham TWU yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham; dan
Jaminan perusahaan dari Perseroan.

TWU diwajibkan untuk mempertahankan rasio Total Debt to EBITDA sampai dengan 31 Desember 2012 maksimum 6x dan
setelah 31 Desember 2012 maksimum 3x dan rasio Total Debt to Tangible Net Worth sampai dengan 31 Desember 2012
maksimum 6x dan setelah 31 Desember 2012 maksimum 3x.
Uji kepatuhan pertama akan diukur berdasarkan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2012. Fasilitas ini memuat pembatasan bagi TWU juga untuk menambah utang, perubahan kegiatan usaha,
penurunan modal, penggabungan dan pelepasan sebagai besar aset tanpa persetujuan kreditur. Pada tanggal 31 Desember
2012, rasio Total Debt to EBITDA dan rasio masing-masing terhitung sebesar 4,6x dan 10,6x. Atas rasio Total Debt to Tangible
Net Worth lebih besar dari yang disyaratkan, TWU telah memperoleh waiver dari Pemberi Pinjaman melalui surat dari HSBC
sebagai Agen Fasilitas no. CTA201306023 tanggal 9 Mei 2013.
Beban bunga atas pinjaman bank tersebut sebesar Rp32,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Pinjaman Non-Kas (Stand-by Letter of Credit)
Berdasarkan Perjanjian Kredit No.SDKJAK113499 yang diubah pada tanggal 4 Desember 2012, Entitas Anak Perseroan
memperoleh Surat Stand-by of Credit (SBLC), fasilitas yang disediakan oleh HSBC untuk menjamin pembelian minyak mentah.
Batas fasilitas adalah sampai dengan USD20 juta dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 31 Desember 2013. Fasilitas
ini sepenuhnya dikeluarkan oleh bank pada tanggal 31 Desember 2012.
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Berdasarkan Perjanjian Kredit No.SDKJAK127815 pada tanggal 21 Desember 2012, Entitas Anak Perseroan memperoleh
fasilitas Stand-by Letter of Credit untuk menjamin pembayaran bagian terakhir dari pembelian peralatan dari Chemex, LLC.
Batas fasilitas adalah sampai dengan USD3,9 juta dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 17 September 2013.
Fasilitas ini dijamin dengan kas yang dibatasi penggunaannya di bank sebesar USD1 juta.
Utang sewa pembiayaan
Pada tanggal 31 Desember 2012, utang sewa pembiayaan, seluruhnya diperoleh dari PT BII Finance Center, disajikan sebesar
Rp1,4 miliar dimana sebesar Rp0,7 miliar merupakan bagian utang sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun. Rincian jadwal pembayaran nilai kini utang sewa pembiayaan berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut :
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012
0,7
0,7
1,4

URAIAN DAN KETERANGAN
Sampai dengan 1 tahun
Lebih dari 1 sampai 3 tahun
Jumlah

Fasilitas sewa pembiayaan tersebut dikenakan bunga yang berkisar antara 9,85% - 14,08% per tahun. Beban keuangan atas
sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,2 miliar. Fasilitas tersebut
dijaminkan dengan kendaraan yang dibiayai.
Perseroan tidak diperkenankan untuk:
(1) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga.
(2) Membubarkan Perseroan.
(3) Merubah bidang/jenis usahanya.
(4) Meminta dinyatakan pailit.
(5) Merubah bentuk hukum atau status hukum Perseroan.
(6) Menyewakan/ memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan.
(7) Memindahtangankan Perseroan dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun kepada pihak ketiga.
Liabilitas keuangan derivatif
Pada tanggal 31 Desember 2012, liabilitas keuangan derivatif disajikan sebesar Rp4,7 miliar terkait kontrak swap milik TWU
dan SMP dengan rincian sebagai berikut :
Lawan transaksi

Nilai Nosional
(nilai penuh USD)

Nilai wajar

Liabilitas keuangan
derivatif
(dalam miliaran Rupiah)

Jangka waktu

The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd.
Transaksi suku bunga swap
Dolar AS

16.228.070

(101.523)

1,0

25 November 2011 25 November 2013

PT Bank UOB Indonesia
Transaksi suku bunga swap
Dolar AS

16.228.070

(101.671)

1,0

23.600.000

(278.872)

2,7

25 November 2011 25 November 2013
11 Maret 2011 23 April 2016

Dolar AS

4,7

PT Bank UOB Indonesia
Pada tanggal 16 Juni 2011, SMP mengadakan perjanjian transaksi interest rate swap dengan PT Bank UOB Indonesia untuk
memitigasi eksposur risiko tingkat suku bunga pinjaman jangka panjang SMP sebesar USD24 juta. Jangka waktu dari transaksi
interest rate swap tersebut berlaku sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 30 April 2016. Suku bunga per tahun pinjaman
bank jangka panjang dari PT Bank UOB Indonesia tersebut di-swap dari suku bunga mengambang (cost of fund +2,5%) menjadi
suku bunga tetap (pada 4,15%). Beban bunga atas transaksi interest rate swap tersebut sebesar Rp2,3 miliar untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
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HSBC, cabang Jakarta dan PT Bank UOB Indonesia
Pada tanggal 13 Oktober 2011, TWU mengadakan dua kontrak swap dengan HSBC, cabang Jakarta dan PT Bank UOB
Indonesia, cabang Jakarta dengan jumlah nosional masing-masing kontrak sebesar USD10 juta dan dengan tingkat bunga
tetap sebesar 4,47% per tahun. Penyelesaian interest rate swap tersebut akan dilakukan setiap tiga bulan mulai tanggal
27 Februari 2012 sampai dengan 25 November 2013.
Liabilitas atas kerugian yang melebihi nilai tercatat penyertaan saham
Pada tanggal 31 Desember 2012, liabilitas atas kerugian yang melebihi nilai tercatat penyertaan saham disajikan sebesar
Rp0,9 miliar merupakan kerugian yang diakui karena Perseroan mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan
atau menjamin liabilitas Entitas Asosiasi
Liabilitas pajak tangguhan
Pada tanggal 31 Desember 2012, liabilitas pajak tangguhan disajikan sebesar Rp2,0 miliar.
Cadangan imbalan pasca-kerja
Pada tanggal 31 Desember 2012, cadangan imbalan pasca-kerja disajikan sebesar Rp11,7 miliar sesuai dengan Undangundang Ketenagakerjaan No.13/2003 di mana jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca-kerja tersebut sebanyak
140 karyawan. Perhitungan imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dihitung oleh PT Dian
Artha Tama, aktuaris independen.
Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut :
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat kematian
Tingkat cacat
Tingkat pengunduran diri karyawan
Usia pensiun

6%
8%
Indonesia II (1999)
0%
4%
55 tahun

Rincian imbalan pasca-kerja tersebut adalah sebagai berikut :
(dalam miliaran Rupiah)
31 Desember 2012
15,6
(1,8)
(2,1)
11,7

URAIAN DAN KETERANGAN
Nilai kini liabilitas imbalan pasti
Biaya jasa lalu yang belum diakui
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui
Jumlah

PERJANJIAN DAN KOMITMEN
a.

Pada tanggal 7 Januari 2008, TWU menandatangani kontrak perjanjian dengan PT Pertamina EP Cepu untuk memasok
6.000 barel minyak mentah per hari kepada TWU. Kontrak tersebut akan berakhir dalam 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Kontrak tersebut saling berhubungan dengan
kontrak pasokan 5 (lima) tahun dengan PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., PT Sarana
Patra Hulu Cepu, PT Blora Patrogas Hulu, PT Asri Dharma Sejahtera, dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana (“Konsorsium
Penjualan”), di mana kewajiban PT Pertamina EP Cepu untuk memberikan pasokan kepada TWU berdasarkan kesepakatan
ini harus dipenuhi Konsorsium Penjualan selama kontrak penyediaan antara TWU dan Konsorsium Penjualan tersebut
masih berlaku. Setelah jangka waktu penyediaan dengan Konsorsium Penjualan tersebut berakhir, kesepakatan pasokan
bahan bakar antara TWU dan PT Pertamina EP Cepu akan tetap berlaku.

b.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, TWU menandatangani kontrak pasokan 5 (lima) tahun pasokan minyak mentah dengan
Konsorsium Penjualan dimana Konsorsium Penjualan setuju untuk memasok minyak mentah kepada TWU. Konsorsium
Penjualan setuju untuk menunjuk Mobil Cepu Ltd. untuk menjadi perwakilan mereka dalam melaksanakan tugas administrasi
dan operasional seperti yang terinci didalam kontrak.
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c.

Pada tanggal 10 Agustus 2012 Perseroan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Persediaan dengan Falcon Trade
Corporation FZE untuk penjualan dan pembelian minyak, dengan nilai penjualan sebesar USD2,9 juta dengan nilai
pembelian kembali sebesar USD3,0 juta yang jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2013.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS
INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBANKEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG
TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.
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 YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI
DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM
PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan
laporan keuangan konsolidasian Perseoran 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. Perseroan tidak mengkonsolidasikan sebagian besar Investee Companies Perseroan dan sebagai akibatnya
ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini bukan merupakan indikasi terhadap kinerja Investee Companies Perseroan
secara keseluruhan.
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008,
2009, 2010, 2011 dan 2012. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember
2012, 2011 dan 2010 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
(anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai
penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya sehubungan penerapan PSAK tertentu
yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, informasi keuangan tambahan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. entitas
induk saja, dan penerbitan kembali laporan auditor independen no. 567/5-S077/FP- 2/12.12/R dan tanggal 14 Mei 2013 dalam
rangka Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
(anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai
akuisisi WAS yang merupakan restrukturisasi entitas sepengendali sehingga laporan keuangan konsolidasian pada tanggal
yang berakhir dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 disajikan kembali untuk mencerminkan akuisisi tersebut
seolah-olah telah terjadi sejak permulaan tahun paling awal disajikan.
4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
URAIAN DAN KETERANGAN
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - bersih
Piutang lain-lain
Aset keuangan lancar lainnya
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Uang muka dan beban dibayar di muka
Taksiran tagihan pajak penghasilan
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - jangka pendek
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset keuangan derivatif
Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan tidak lancar lainnya
Investasi pada entitas asosiasi
Uang muka penyertaan saham
Uang muka proyek
Properti investasi - bersih
Aset tetap - bersih
Hak atas pendapatan KSO - bersih
Goodwill
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - jangka panjang
Aset pajak tangguhan
Aset tidak lancar lainnya
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
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2008

Pada tanggal 31 Desember
2009
2010

453,8
67,2
73,2
56,1
1,8
3,6
0,6
656,3

538,7
59,1
58,2
8,7
1,6
1,9
0,5
668,7

512,9
657,0
96,0
92,4
6,0
21,1
7,4
516,7
874,5
0,3
2.784,3
3.440,6

105,3
564,0
2.268,2
100,1
6,0
6,6
20,1
244,2
1.207,5
0,3
4.522,2
5.190,9

(dalam miliaran Rupiah)
2011

2012

994,8
58,0
11,3
541,7
2,2
0,9
0,4
1.609,3

872,3
124,9
131,2
843,2
98,6
1,4
2,2
20,6
2.094,4

1.243,1
178,2
540,6
2,9
80,3
2,2
3,9
121,9
2.172,9

105,4
40,2
3.325,3
142,0
13,8
6,3
20,3
327,7
0,4
3.981,3
5.590,6

0,1
1.746,7
4.504,6
154,0
4,8
5,9
749,6
100,7
17,1
25,6
0,5
7.309,5
9.403,9

2.441,7
6.855,7
396,8
6,0
32,9
887,8
100,7
16,5
0,4
10.738,5
12.911,4

URAIAN DAN KETERANGAN

2008

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain
Beban yang masih harus dibayar
Utang pajak
Pendapatan diterima di muka
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabillitas keuangan derivatif
Wesel bayar
Pinjaman kepada pihak ketiga
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun:
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan derivatif
Wesel bayar
Pinjaman kepada pihak ketiga
Liabilitas atas kerugian yang melebihi nilai tercatat penyertaan saham
Liabilitas pajak tangguhan
Cadangan imbalan pasca-kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham
Tambahan modal disetor - bersih
Uang muka setoran modal
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
Proforma modal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
Saldo laba
Surplus revaluasi dari Entitas Asosiasi
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan entitas asosiasi
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual
Cadangan lindung nilai arus kas
Cadangan nilai wajar di entitas asosiasi
Komponen ekuitas lainnya
Sub-jumlah
Kepentingan non-pengendali
EKUITAS - BERSIH
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS - BERSIH
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Pada tanggal 31 Desember
2009
2010

(dalam miliaran Rupiah)
2011

2012

4,8
59,8
43,3
1,4

3,6
2,2
50,5
1,6
0,4

9,8
3,1
1,6

144,1
447,2
20,8
26,2
6,0

87,7
38,8
63,4
24,5
9,2

364,4
473,7

1.363,0
231,2
1.652,5

215,8
177,0
5,2
412,5

129,2
0,8
0,9
775,3

260,4
0,7
4,7
489,4

1.787,4
7,1
32,8
1,3
1.828,6
2.302,3

178,7
6,1
9,0
1,3
195,1
1.847,6

300,9
1,4
1,8
304,1
716,6

1.495,3
1,2
0,5
0,9
8,7
1.506,6
2.281,9

2.676,4
0,7
0,9
1,9
11,7
2.691,7
3.181,1

7,7
73,7
85,4
286,4
0,5
671,5
10,4
1.135,6
2,7
1.138,3
3.440,6

7,7
73,7
1.862,6
0,3
1.407,6
(29,7)
(1,6)
3.320,6
22,7
3.343,3
5.190,9

7,7
73,7
1.887,6
2.475,7
105,0
(43,1)
4,2
(1,6)
311,8
4.821,1
52,9
4.874,0
5.590,6

7,7
73,7
1.565,6
3.287,5
297,0
(76,3)
1.600,7
5,5
7,5
288,4
7.057,3
64,7
7.122,0
9.403,9

244,2
73,7
1.298,8
5.104,1
252,5
91,4
2.140,4
(25,4)
8,4
420,6
9.608,8
121,5
9.730,3
12.911,4

4.2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2008
2009
2010
2011
2012
775,3
967,1
755,7
1.130,0
2.358,1
296,4
272,5
244,5
1.083,1
2.073,5
478,9
694,6
511,2
46,9
284,6
59,2
56,1
57,4
137,8
137,8
419,7
638,5
453,7
(91,9)
146,8

URAIAN DAN KETERANGAN
PENDAPATAN - BERSIH
Beban pokok pendapatan
Laba kotor
Beban usaha
LABA (RUGI) USAHA
Penghasilan (beban) lain-lain
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi - bersih
Penghasilan dividen
Pendapatan keuangan - bersih
Keuntungan atas dilusian kepentingan pada entitas asosiasi
Keuntungan dari pembubaran entitas anak
Beban keuangan
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih
Kerugian yang belum direalisasi atas instrumen keuangan derivatif bersih
Beban penghapusan piutang tak tertagih
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan entitas anak dan entitas asosiasi
Penghasilan goodwill negatif dari entitas anak yang dilepas
Kerugian atas penurunan nilai goodwill
Rupa-rupa - bersih
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Pajak penghasilan
Kini
Tangguhan
Jumlah
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar
aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset
keuangan tersedia untuk dijual - bersih
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Cadangan nilai wajar
Surplus revaluasi dari entitas asosiasi
Cadangan lindung nilai arus kas
Rugi proforma transaksi dari restrukturisasi entitas sepengendali
Jumlah pendapatan komprehensif lain - bersih
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba yang diatribusikan kepada
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
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99,0
13,3
(165,6)
9,4

389,1
9,5
(158,9)
(97,4)

427,2
25,8
11,2
(112,7)
(43,2)

856,6
40,3
19,1
(58,2)
(29,0)

1.952,8
76,7
17,6
3,6
1,2
(216,5)
(45,9)

(3,8)
(47,8)
371,9

110,3
(3,7)
248,9
887,4

368,4
(11,1)
665,7
1.119,4

(1,4)
(5,7)
(20,8)
36,4
(3,9)
6,7
840,2
748,3

(5,4)
(4,4)
(0,4)
11,1
1.790,4
1.937,2

(81,1)
(81,1)
290,7

(45,7)
(45,7)
841,7

(42,3)
(42,3)
1.077,2

(11,6)
23,5
11,9
760,2

(12,9)
(13,4)
(26,3)
1.910,9

-

-

-

1.600,7
-

(102,3)
(6,4)

(94,8)
(94,8)
195,9

(104,4)
(104,4)
737,2

105,0
4,2
109,2
1.186,4

(76,3)
9,1
192,0
1,3
1.726,8
2.487,0

642,0
170,2
1,0
(44,5)
(30,9)
629,1
2.540,0

289,3
1,4
290,7

840,6
1,1
841,7

1.068,1
9,1
1.077,2

797,5
(37,3)
760,2

1.816,6
94,3
1.910,9

194,5
1,4
195,9

736,1
1,1
737,2

1.177,3
9,1
1.186,4

2.524,3
(37,3)
2.487,0

2.449,7
90.3
2.540,0

4.3. Rasio Keuangan
URAIAN DAN KETERANGAN

2008

RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan bersih
Laba kotor
Laba (rugi) usaha
Laba tahun berjalan
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Ekuitas bersih
RASIO USAHA (%)
Laba kotor / pendapatan bersih
Laba (rugi) usaha / pendapatan bersih
Jumlah laba tahun berjalan / pendapatan bersih
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / pendapatan bersih
Jumlah laba tahun berjalan / rata-rata jumlah aset
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / rata-rata jumlah aset
Jumlah laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas bersih
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / rata-rata ekuitas bersih
RASIO KEUANGAN (kali)
Aset lancar / liabilitas jangka pendek
Jumlah liabilitas / jumlah aset
Jumlah liabilitas / ekuitas bersih
Jumlah utang / jumlah aset
Jumlah utang / ekuitas bersih
t.b.d. : tidak dapat diperbandingkan

31 Desember
2010

2009

(dalam persen atau kali)
2011

2012

t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.

24,7
45,1
52,1
189,4
276,3
50,9
(19,8)
193,7

(21,9)
(26,4)
(28,9)
28,0
60,9
7,7
(61,2)
45,8

49,5
(90,8)
(120,3)
(29,4)
109,6
68,2
218,4
46,1

108,7
506,8
259,7
151,4
2,1
37,3
39,4
36,6

61,8
54,1
37,5
25,3
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.
t.d.b.

71,8
66,0
87,0
76,2
19,5
17,1
37,6
32,9

67,6
60,0
142,5
157,0
20,0
22,0
26,2
28,9

4,1
(8,1)
67,3
220,1
10,1
33,2
12,7
41,5

12,1
6,2
81,0
107,7
17,1
22,8
22,7
30,1

1,4
0,7
2,0
0,6
1,9

0,4
0,4
0,6
0,3
0,5

3,9
0,1
0,1
0,1
0,1

2,7
0,2
0,3
0,2
0,2

4,4
0,2
0,3
0,2
0,3

4.4. Rasio Keuangan dalam Pinjaman Bank
Uraian dan Keterangan
Perseroan
Investment Market Value to Unconsolidated Debt (Including Contingent)
TWU
Total Debt to EBITDA
- Sampai dengan 31 Desember 2012
- Setelah 31 Desember 2012
Total Debt to Tangible Net Worth
- Sampai dengan 31 Desember 2012
- Setelah 31 Desember 2012

Persyaratan keuangan

Per 31 Desember 2012

Minimum 2x

8,1x

Sebesar-besarnya 6x
Sebesar-besarnya 3x

4,6x
-

Sebesar-besarnya 6x
Sebesar-besarnya 3x

10,6x
-

SMP
Debt Service Coverage Ratio
- Sampai dengan 31 Desember 2012
Minimum 1,1x
1,15x
- Setelah 31 Desember 2012
Minimum 1,2x
Debt to Tangible Networth (including shareholder loan)
Maksimum 3x
1,48x
Catatan:
“Investment Market Value to Unconsolidated Debt” : berarti perbandingan antara nilai pasar dari portofolio investasi Perseroan dengan dengan jumlah utang
dan corporate guarantee pada entitas induk.
“Total Debt to EBITDA”
: berarti jumlah utang Perseroan dibandingkan dengan laba sebelum beban bunga, pajak, dan beban
depresiasi dan amortiasi (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Expenses atau
EBITDA).
“Total Debt to Tangible Net Worth”
: berarti perbandingan antara jumlah utang Perseroan dibandingkan dengan nilai buku atau ekuitas.
“Debt Service Coverage Ratio”
: berarti laba sebelum beban bunga, pajak, dan beban depresiasi dan amortiasi (Earning Before Interest,
Tax, Depreciation and Amortization Expenses atau EBITDA) ditambah saldo kas pada akhir periode
dibandingkan dengan jumlah pokok utang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman bank jangka pendek
dan beban bunga.

Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi persyaratan dan rasio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bank, selain rasio Total Debt to Tangible Net Worth yang dimiliki TWU atas mana TWU telah memperoleh waiver dari
Pemberi Pinjaman melalui surat dari HSBC sebagai Agen Fasilitas no. CTA201306023 tanggal 9 Mei 2013.
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4.4. Informasi Tambahan Terkait Investasi Perseroan
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha investasi baik sebagai pemegang saham pengendali maupun pemegang
saham minoritas pada Investee Companies, laporan keuangan konsolidasian Perseroan mencakup kinerja dari perusahaanperusahaan tersebut, yang diakui, diukur, diungkapkan dan disajikan sesuai masing-masing standar akuntansi terkait. Sebagai
contoh, pada tahun 2011 dan 2012, laporan keuangan dari dua Investee Companies di mana Perseroan memiliki pengendalian
dan merupakan Entitas Anak, TWU dan SMP, dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Pada
tahun 2010, hanya satu dari seluruh Investee Companies, yaitu PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (“MGTI”) yang
dikonsolidasikan. Kinerja keuangan dari Entitas Asosiasi dengan kepemilikan saham Perseroan antara 20% hingga 50% atau
dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan, disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian sebagai bagian laba (rugi) bersih dari Entitas Asosiasi dan bagian laba komprehensif lain dari Entitas Asosiasi
secara proporsional dengan menggunakan metode Ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perseroan mengakui bagian laba (rugi)
bersih Entitas Asosiasi dan bagian laba komprehensif lain Entitas Asosiasi secara proporsional. Dividen yang diterima dari
Entitas Asosiasi akan dibukukan sebagai pengurang terhadap nilai tercatat investasi Perseroan atas Entitas Asosiasi tersebut.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, kinerja keuangan dari beberapa Investee Companies yang
paling signifikan, termasuk Adaro Energy dan Tower Bersama, tercakup dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
berdasarkan metode tersebut. Investasi pada Investee Companies dimana Perseroan hanya memiliki kepemilikan saham
kurang dari 20% diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang tidak
tersedia nilai wajarnya dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehan sedangkan aset keuangan tersedia
untuk dijual yang tersedia nilai wajarnya dicatat pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk
dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau
kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih
kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai,
akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui pada laba komprehensif lain diakui pada laba rugi. Dividen yang diterima dari
Investee Companies yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat
hak Perseroan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan. Sebagai contoh, 3,3% kepemilikan Perseroan pada Adaro
Energy merupakan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, laporan keuangan
konsolidasian Perseroan hanya mencerminkan kinerja keuangan Investee Companies seperti yang telah dijelaskan pada
paragraf di atas untuk periode yang tercakup dalam laporan konsolidasian tersebut.
Tabel-tabel berikut ini menyajikan informasi tambahan atas portofolio investasi Perseroan yang tidak terdapat pada laporan
keuangan Perseroan. Perseroan menggunakan informasi ini untuk memantau kinerja investasi Perseroan dan saldo portofolio
investasi Perseroan.
Tabel di bawah ini menunjukan rincian portofolio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang
dinyatakan sebesar nilai buku.
URAIAN DAN KETERANGAN

2008
Rp
%
510,3 41,2
90,3
7,3
(10,0) (0,8)
41,1
3,3
11,0
0,9
1,1
0,1
595,5 48,1
1.239,3 100,0

(dalam miliaran Rupiah dan persentase terhadap total nilai buku pada akhir periode)
Pada tanggal 31 Desember
2009
2010
2011
2012
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2.154,5 63,7
2.309,2 48,3
4.245,2
54,6
4.838,1
49,1
189,7
5,6
584,9 12,2
842,4
10,8
2.451,6
24,9
318,6
6,7
420,9
5,4
789,9
8,0
4,0
0,1
182,6
3,8
388,2
5,0
386,2
3,9
257,3
2,6
121,9
1,2
86,2
0,9
22,0
0,2
244,1
3,1
250,4
2,5
84,6
1,1
117,8
1,2
40,8
1,2
45,3
0,9
43,3
0,6
218,6
2,2
0,1
0,0
74,5
1,0
114,0
1,2
11,8
0,3
16,0
0,3
48,5
0,6
41,1
0,4
26,2
0,5
34,1
0,4
62,9
0,6
15,1
0,4
16,5
0,3
27,2
0,3
34,3
0,3
0,2
0,0
28,5
0,4
52,2
0,5
966,2 28,6
1.281,5 26,8
1.291,5
16,6
3.382,1 100,0
4.781,1 100,0
7.772,9 100,0
9.844,5 100,0

PT Adaro Energy Tbk.(2)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (3)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
PT Provident Agro Tbk.
Interra Resources Limited
Seroja Investment Limited
Sihayo Gold Limited
Sumatra Copper and Gold plc
Saratoga Power (4)
PT Wana Bhakti Sukses Mineral (5)
PT Lintas Marga Sedaya
PT Agro Maju Raya
PT Bangun Daya Perkasa (6)
PT Etika Karya Usaha
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (7)
PT Sinar Mentari Prima
PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia
Total
Catatan:
(1) Nilai buku investasi Perseroan meliputi nilai tercatat dari investasi Perseroan dan uang muka penyertaan saham.
(2) Nilai buku investasi Perseroan pada Adaro Energy meliputi nilai buku investasi Perseroan pada PT Adaro Strategic Capital dan PT Adaro Strategic Lestari.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Nilai buku investasi Perseroan pada Tower Bersama meliputi nilai buku investasi Perseroan pada PT Saratoga Infrastruktur.
Saratoga Power adalah entitas melalui mana Perseroan melakukan penyertaan pada Medco Power.
PT Wana Bhakti Sukses Mineral adalah entitas melalui mana Perseroan melakukan penyertaan pada TWU.
PT Bangun Daya Perkasa adalah entitas melalui mana Perseroan melakukan penyertaan pada PT Tenaga Listrik Gorontalo (“TLG”).
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa adalah entitas melalui mana Perseroan mencatatkan bagian penyertaaan pada Pulau Seroja yang tidak dimiliki oleh
Seroja Investments.

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian Investee Companies yang merupakan perusahaan terbuka pada tanggal 31 Desember
2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan pada tanggal 30 April 2013 yang dinyatakan sebesar nilai kepemilikan Perseroan pada
tanggal-tanggal yang bersangkutan dengan menghitung harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume perdagangan dua
minggu (two-week volume weighted average price) pada tanggal-tanggal tersebut dan kepemilikan efektif Perseroan pada
setiap Investee Companies pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan pada tanggal 30 April 2013.
Nilai Pasar

URAIAN DAN KETERANGAN

PT Adaro Energy Tbk.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
PT Provident Agro Tbk.
Interra Resources Limited
Seroja Investment Limited
Sihayo Gold Limited
Sumatra Copper and Gold plc
Finders Resources Limited
Total

2008
Rp.
%
2.292,9 100,0
2.292,9 100,0

(dalam miliaran Rupiah dan persentase terhadap total nilai buku pada akhir periode)
Pada tanggal
Pada tanggal 31 Desember
30 April
2009
2010
2011
2012
2013
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
%
Rp.
%
8.002,3 100,0 11.400,7
74,6 8.248,4 67,1 7.837,9 45,1 6.505,3 40,1
- 3.890,7
25,4 4.035,4 32,9 8.074,3 46,5 8.175,8 50,4
986,8
5,7
959,7
5,9
254,0
1,4
300,7
1,9
122,1
0,7
117,0
0,7
84,7
0,5
72,2
0,4
22,5
0,1
72,6
0,4
11,0
0,1
8.002,3 100,0 15.291,4 100,0 12.283,8 100,0 17.382,3 100,0 16.214,3 100,0

Kepemilikan Efektif
(dalam persentase terhadap modal ditempatkan dan disetor penuh)(1)
Pada tanggal
URAIAN DAN KETERANGAN
Pada tanggal 31 Desember
30 April
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PT Adaro Energy Tbk.
15,3
14,5
14,5
14,5
15,4
16,4(2)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
49,0
42,3
33,2
37,3
30,2
30,2(3)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
50,0
50,0
50,0
50,0(4)
PT Provident Agro Tbk.
50,0
50,0
50,0
50,0
43,3
43,3(5)
Interra Resources Limited
17,9
17,9(6)
Seroja Investment Limited
23,3
23,3(7)
Sihayo Gold Limited
9,4
9,4(8)
Sumatra Copper and Gold plc
5,9
13,1(9)
Finders Resources Limited
2,2(10)
PT Medco Power Indonesia
12,3
12,3
12,3(11)
PT Tri Wahana Universal
35,0
35,0
35,0(12)
PT Lintas Marga Sedaya
9,9
9,9
9,9
9,9
18,0
18,0(13)
PT Agro Maju Raya
19,0
19,0
19,0
19,0(14)
PT Tenaga Listrik Gorontalo
46,3
46,3
46,3
46,3
46,3
46,3(15)
PT Etika Karya Usaha
29,4
29,4
29,4
29,4(16)
PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia
99,9
99,9
99,9
99,9
(1) Perhitungan kepemilikan efektif meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan (secara langsung maupun tidak langsung) pada masingmasing tanggal dan saham yang telah dibayar, atau disepakati untuk dibayar, oleh Perseroan sebagai uang muka penyertaan saham (sehubungan
dengan pemegang saham lain pada Investee Companies terkait) namun belum dikonversi atau dimiliki pada masing-masing tanggal tersebut.
(2) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada Adaro Energy secara langsung sebesar 4,92%. Sisa saham Adaro Energy dimiliki
Perseroan melalui penyertaan saham pada PT Adaro Strategic Capital sebesar 25% dan pada PT Adaro Strategic Lestari sebesar 29,79%, di mana
masing-masing memiliki sebesar 74,9% dan 25,1% pada PT Adaro Strategic Investment. PT Adaro Strategic Investment memiliki penyertaan sebesar
43,91% dari jumlah saham Adaro Energy yang beredar. Perseroan memiliki investasi ini dengan dasar yang sama pada periode-periode sebelumnya.
(3) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada Tower Bersama melalui kepemilikan sebesar 99,8% pada PT Wahana Anugerah
Sejahtera yang memiliki saham Tower Bersama secara langsung sebesar 25,22% dan melalui kepemilikan sebesar 50% pada PT Saratoga Infrastruktur
yang memiliki saham Tower Bersama sebesar 10,06% secara langsung.
(4) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada MPM secara langsung sebesar 25%. Sisa saham MPM dimiliki Perseroan melalui
penyertaan sebesar 99,99% pada PT Nugraha Eka Kencana yang memiliki saham MPM sebesar 25% secara langsung.
(5) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada Provident Agro melalui kepemilikan sebesar 99,99% pada SSB yang memiliki saham
Provident Agro sebesar 43,3% secara langsung.
(6) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada Interra Resources secara langsung.
(7) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiiki pernyertaan pada Seroja Investment secara langsung.
(8) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada Sihayo Gold secara langsung.
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(9) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada Sumatra Copper and Gold secara langsung.
(10) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada Finders Resources secara langsung.
(11) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Medco Power Indonesia (“Medco Power”) melalui kepemilikan sebesar 99,99%
pada SSB yang memiliki 24,1% saham PT Saratoga Power yang memegang kepemilikan saham Medco Power sebesar 51% secara langsung.
(12) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada TWU melalui kepemilikan sebesar 73,6% pada PT Wana Bhakti Sukses Mineral yang
memegang kepemilikan saham TWU sebesar 47,5% secara langsung.
(13) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada LMS melalui kepemilikan sebesar 99,99% pada SSB yang memiliki PT Interra Indo
Resources sebesar 99,99% yang memegang kepemilikan saham BUS sebesar 40%. BUS memiliki saham LMS sebesar 45% secara langsung.
(14) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Agro Maju Raya (“Amara”) melalui kepemilikan sebesar 99,99% pada SSB yang
memegang kepemilikan saham Amara sebesar 19% secara langsung. Pada tanggal 8 Februari 2013, Perseroan membeli saham tambahan di Amara
melalui SSB sehingga kepemilikan Perseroan meningkat menjadi 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Amara.
(15) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada TLG melalui kepemilikan sebesar 99,99% pada SSB yang memiliki PT Bangun Daya
Perkasa sebesar 50%, yang memegang kepemilikan saham TLG sebesar 92,5% secara langsung.
(16) Pada tanggal 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Etika Karya Usaha (“EKU”) melalui kepemilikan sebesar 99,99% pada PT Bumi
Hijau Asri yang memiliki PT Sarana Asri sebesar 49% yang memegang kepemilikan saham EKU sebesar 49% secara langsung.
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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 (bersama-sama selanjutnya
disebut sebagai Kelompok Usaha) beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang tercantum
dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok
Usaha pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian yang telah
diterbitkan sebelumnya sehubungan penerapan PSAK tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, informasi
keuangan tambahan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. entitas induk saja, dan penerbitan kembali laporan auditor independen
no. 567/5-S077/FP-2/12.12/R dan tanggal 14 Mei 2013 dalam rangka pernyataan pendaftaran kepada OJK. Kecuali disebutkan
lain, maka seluruh kata “Perseroan” pada Bab ini berarti Perseroan dan Entitas Anak.
Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan
2010 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (Bapepam-LK) yang telah dilebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan perubahannya, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 347/BL/2012 tanggal
25 Juni 2012.Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang
(forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan
di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan
pada Bab VI mengenai Risiko Usaha.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan
penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.
5.1. Tinjauan Umum
Perseroan merupakan perusahaan investasi aktif di Indonesia yang berfokus pada peluang investasi tahap awal, tahap
pertumbuhan dan kondisi khusus. Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno memulai kegiatan investasi pada tahun
1998 melalui Perseroan dan sejak saat itu mereka telah melakukan investasi dalam beberapa sektor penting perekonomian
Indonesia, dengan bertitik berat pada sektor sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen. Ke
depannya Perseroan terus berupaya untuk berinvestasi pada peluang yang sesuai dengan keahlian dan fokus investasi
Perseroan, dan terus menumbuhkan investasi yang ada dalam perusahaan berkapitalisasi besar yang memimpin di industri
maupun kegiatan usaha dan juga perusahaan yang berada dalam tahapan awal pengembangan baik yang telah tercatat di
bursa efek ataupun belum. Perseroan memiliki horison investasi yang lebih panjang dari private equity fund pada umumnya,
sebagaimana tercermin dari investasi Perseroan yang berada dalam tahapan awal pengembangan maupun investasi secara
jangka panjang pada Investee Companies, seperti Adaro Energy dan Tower Bersama.
Perseroan di masa lalu berfokus dan akan terus berfokus untuk melakukan investasi pada tahapan awal atau pertumbuhan pada
Investee Companies. Perseroan berinvestasi baik sebagai pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham minoritas
dengan kemampuan untuk memandu arah strategis dari perusahaan, meningkatkan tata kelola perusahaan dan menerapkan
inisiatif peningkatan nilai tambah, dan juga mendorong dan memantau kinerja operasional dan keuangan. Ciri khas lainnya
dari pendekatan investasi Perseroan termasuk penekanan kuat pada kemitraan jangka panjang dan strategi akuisisi yang
menambah nilai pada tingkatan Investee Companies.
Sejak dimulainya kegiatan investasi, Perseroan telah berhasil mendiversifikasi basis investasinya dan pada tanggal 31 Desember
2012, Perseroan memegang kepemilikan saham pada 15 Investee Companies. Perseroan terus berupaya membangun investasi
Perseroan untuk mencapai portofolio yang seimbang dengan kesempatan pertumbuhan dan potensi sinergi.
Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki total aset dan total ekuitas masing-masing sebesar Rp12.911,4 miliar dan Rp9.730,3
miliar, dibandingkan dengan sebelumnya per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp9.403,9 miliar dan Rp7.122,0
miliar, yang mencerminkan kenaikan 37,3% dan 36,6%. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, Perseroan mencatatkan
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pendapatan bersih dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp2.358,1 miliar dan Rp1.910,9 miliar, dibandingkan dengan
tahun 2011 masing-masing sebesar Rp1.130,0 miliar dan Rp760,2 miliar yang mencerminkan kenaikan masing-masing sebesar
108,7% dan 151,4% dari tahun sebelumnya.
5.2. Penyajian Keuangan
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha investasi baik sebagai pemegang saham pengendali maupun pemegang
saham minoritas pada Investee Companies, laporan keuangan konsolidasian Perseroan mencakup kinerja dari perusahaanperusahaan tersebut, yang diakui, diukur, diungkapkan dan disajikan sesuai masing-masing standar akuntansi terkait. Sebagai
contoh, pada tahun 2011 dan 2012, laporan keuangan dari dua Investee Companies di mana Perseroan memiliki pengendalian
dan merupakan Entitas Anak, TWU dan SMP, dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Pada
tahun 2010, hanya satu dari seluruh Investee Companies, yaitu PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (“MGTI”), yang
dikonsolidasikan. Kinerja keuangan dari Entitas Asosiasi dengan kepemilikan saham Perseroan antara 20% hingga 50% atau
dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan, disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian sebagai bagian laba (rugi) bersih dari Entitas Asosiasi dan bagian laba komprehensif lain dari Entitas Asosiasi
secara proporsional dengan menggunakan metode Ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perseroan mengakui bagian laba (rugi)
bersih Entitas Asosiasi dan bagian laba komprehensif lain Entitas Asosiasi secara proporsional. Dividen yang diterima dari
Entitas Asosiasi akan dibukukan sebagai pengurang terhadap nilai tercatat investasi Perseroan atas Entitas Asosiasi tersebut.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, kinerja keuangan dari beberapa Investee Companies yang
paling signifikan, termasuk Adaro Energy dan Tower Bersama, tercakup dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
berdasarkan metode tersebut. Investasi pada Investee Companies dimana Perseroan hanya memiliki kepemilikan saham
kurang dari 20% diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang tidak
tersedia nilai wajarnya dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehan sedangkan aset keuangan tersedia
untuk dijual yang tersedia nilai wajarnya dicatat pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk
dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau
kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih
kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai,
akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui pada laba komprehensif lain diakui pada laba rugi. Dividen yang diterima dari
Investee Companies yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat
hak Perseroan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan. Sebagai contoh, 3,3% kepemilikan Perseroan pada Adaro
Energy merupakan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, laporan keuangan
konsolidasian Perseroan hanya mencerminkan kinerja keuangan Investee Companies seperti yang telah dijelaskan pada
paragraf di atas untuk periode yang tercakup dalam laporan konsolidasian tersebut.
Sesuai dengan penjelasan diatas, investor yang akan berinvestasi pada Perseroan diharapkan tidak semata-mata mengandalkan
laporan keuangan Perseroan ketika mengevaluasi kinerja historis dan masa depan dari Perseroan dan Investee Companies.
5.3. Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan
Faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan meliputi:
•

Perubahan dalam portofolio Perseroan;

•

Kinerja operasional dan keuangan dari Investee Companies;

•

Realisasi keuntungan atau kerugian dari investasi Perseroan;

•

Biaya dan ketersediaan dana; dan

•

Fluktuasi dari kurs mata uang asing.

Perubahaan dalam portofolio Perseroan
Kinerja keuangan Perseroan turut dipengaruhi oleh komposisi dan besarnya portofolio investasi Perseroan yang bersifat dinamis
dari masa ke masa. Perubahan pada komposisi portofolio investasi Perseroan melalui akuisisi dan divestasi akan berdampak
pada laporan laba rugi komprehensif Perseroan tergantung pada tingkat kepemilikan ataupun kemampuan untuk mengendalikan
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atau memperoleh pengaruh signifikan atas Investee Companies yang telah ada maupun baru. Lebih lanjut, perubahan tingkat
penyertaan saham pada salah satu Investee Companies yang telah ada dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan
dikarenakan perbedaan pengakuan dan pengukuran Investee Companies dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Sebagai contohnya, peningkatan kepemilikan atas Investee Companies menjadi sama dengan atau di atas 20% persen
kepemilikan atau dalam hal menyebabkan Perseroan memiliki pengaruh signifikan, maka Perseroan akan mengakui bagian
laba atau rugi Investee Companies sebesar persentase kepemilikan Perseroan atas Investee Companies tersebut yang
akan tercermin pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi. Sebagai
tambahan, peningkatan kepemilikan atas Investee Companies menjadi di atas 50% atau dalam hal menyebabkan Perseroan
memiliki pengendalian atas Investee Companies, maka aset, liabilitas serta kinerja Investee Companies, kecuali untuk unsur
yang dieliminasi, akan digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian.
Kinerja operasional dan keuangan dari Investee Companies
Aset Perseroan terutama terdiri dari investasi Perseroan pada Investee Companies, dimana masing-masing Investee Companies
tersebut melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian, kinerja keuangan Perseroan secara langsung terkait dengan kinerja
keuangan dari Investee Companies, yang selanjutnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor spesifik tergantung kegiatan
usaha dan industri Investee Companies. Fluktuasi pada kinerja keuangan Investee Companies mempengaruhi kinerja keuangan
Perseroan dalam berbagai cara, tergantung pada tingkat kepemilikan, ataupun kemampuan untuk mengendalikan atau memiliki
pengaruh signifikan, yang menentukan apakah suatu Investee Company diakui sebagai Entitas Anak atau Entitas Asosiasi
atau Instrumen Keuangan.
Entitas Anak
Investee Companies diklasifikasikan sebagai Entitas Anak bilamana Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan
entitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset dan
liabilitas pada akhir periode pelaporan dan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehingga
mencerminkan laba atau rugi usahanya beserta laba atau rugi dari Perseroan sendiri dan Entitas Anak lainnya.
Entitas Asosiasi
Entitas Asosiasi adalah suatu entitas dimana Perseroan memiliki paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% hak suara, atau
dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan. Entitas Asosiasi dicatat dengan menggunakan
metode ekuitas. Dengan metode ini, biaya perolehan investasi bertambah atau berkurang sebesar bagian kepemilikan Perseroan
atas laba atau rugi bersih Entitas Asosiasi sejak tanggal perolehan dan distribusi dividen. Bagian laba atau rugi bersih Entitas
Asosiasi disajikan bagian laba (rugi) bersih dari Entitas Asosiasi pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Lainnya
Untuk Investee Companies yang tidak diklasifikasikan sebagai Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi, investasi pada Investee
Companies dimana Perseroan hanya memiliki kepemilikan saham kurang dari 20% dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan
yang tersedia untuk dijual, yang terdiri dari investasi pada ekuitas Investee Companies yang tidak tersedia nilai wajarnya
dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya dan investasi pada
ekuitas Investee Companies yang tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan diklasifikasikan sebagai
aset keuangan tersedia untuk dijual, dicatat pada nilai wajarnya. Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk
dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau
kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset
keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba
atau rugi yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas, diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Dividen yang
diterima dari aset keuangan tersedia untuk dijual, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perseroan untuk memperoleh
pembayaran dividen ditetapkan. yang berarti kinerja keuangan Perseroan tidak mencerminkan kinerja keuangan Investee
Companies tersebut dari waktu ke waktu kecuali Perseroan harus menurunkan nilai investasi disebabkan oleh penurunan
permanen kinerja keuangan Investee Companies.
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Investee Companies
Investee Companies melakukan kegiatan usaha di sejumlah industri yang berbeda namun industri yang paling signifikan adalah
industri sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen. Masing-masing industri tunduk pada berbagai
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut.
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Kinerja keuangan dari Investee Companies dalam sektor sumber daya alam terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut,
antara lain:
•

fluktuasi harga komoditas global dan regional;

•

kemampuan mendapatkan sumber permodalan untuk pengembangan dan perluasan;

•

ketersediaan dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh mesin dan peralatan;

•

dampak yang ditimbulkan oleh perubahan cuaca dan bencana alam;

•

fluktuasi dari biaya transportasi untuk memindahkan produk;

•

fluktuasi dari biaya dan ketersediaan tenaga kerja; dan

•

biaya yang timbul akibat perubahan regulasi dan perbaikan lingkungan.

Kinerja keuangan dari Investee Companies dalam sektor infrastruktur terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, antara lain:
•

fluktuasi dari permintaan atas infrastruktur;

•

pendanaan belanja modal untuk ekspansi dan pemeliharaan; dan

•

harga lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek yang telah direncanakan.

Kinerja keuangan dari Investee Companies dalam sektor produk dan layanan jasa konsumen terutama dipengaruhi oleh faktorfaktor berikut, antara lain:
•

fluktuasi dari pendapatan yang siap dibelanjakan dari konsumen dan kondisi ekonomi secara umum di Indonesia;

•

pengelolaan tingkat persediaan;

•

persaingan dari perusahaan lain dalam industri; dan

•

pola pembelian musiman.

Faktor-faktor tersebut diatas belum tentu menyeluruh dan kinerja keuangan dari beberapa Investee Companies dapat dipengaruhi
oleh faktor-faktor lainnya.
Realisasi keuntungan atau kerugian dari investasi Perseroan
Perseroan dapat merealisasikan keuntungan dari investasi pada Investee Companies bila tersedia peluang yang tepat. Perseroan
juga dapat merealisasikan kerugian dari investasi Perseroan pada Investee Companies yang dijual rugi. Realisasi atas nilai atau
kerugian tersebut tidak terjadi secara rutin sehingga kinerja keuangan Perseroan dapat berfluktuasi secara signifikan dari waktu
ke waktu. Pencatatan realisasi keuntungan dan kerugian pada Investee Companies dilakukan sesuai dengan masing-masing
standar akuntansi terkait dan akan menimbulkan dampak yang berbeda pada kinerja kuangan Perseroan. Sebagai contoh, apabila
Perseroan merealisasikan nilai dari suatu investasi dengan menjual sebagian sahamnya dalam Investee Companies pada saat
penawaran umum perdana saham Investee Company, penjualan tersebut akan berdampak pada keuntungan atau kerugian
atas pelepasan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan.
Biaya dan ketersediaan dana
Dalam menjalankan kegiatan usaha dan akuisisi Perseroan, terdapat kemungkinan bagi Perseroan untuk mencari pendanaan
baik dari bank maupun pasar modal melalui transaksi penempatan saham, penawaran umum terbatas dan lain-lain. Selain
itu, perubahan pada biaya pinjaman Perseroan akan berdampak terhadap kinerja keuangan akibat kenaikan atau penurunan
beban keuangan Perseroan. Perubahan pada biaya maupun ketersediaan dana juga dapat menghambat pertumbuhan portofolio
sebagaimana yang telah direncanakan dan sebagai akibatnya berdampak terhadap kinerja keuangan di masa mendatang.
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Fluktuasi dari kurs mata uang asing
Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Rupiah, meskipun beberapa Investee Companies
Perseroan menggunakan mata uang asing lainnya sebagai mata uang pelaporan mereka, terutama Dolar AS. Setiap penguatan
nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS akan mengurangi nilai investasi Perseroan pada Investee Companies tersebut. Selain
itu, hampir seluruh pinjaman Perseroan berdenominasi Dolar AS dan setiap penurunan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar
AS akan meningkatkan beban keuangan Perseroan dalam mata uang Rupiah. Perseroan biasanya tidak memasuki kontrak
lindung nilai untuk membatasi eksposur Perseroan terhadap nilai tukar mata uang asing. Sebagai hasilnya, setiap penguatan
dan pelemahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap biaya dan laba
bersih Perseroan.
5.4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting
Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan
2010 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan perubahannya, Keputusan Ketua BapepamLK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang dapat dilihat pada bagian lain dalam Prospektus ini. Ikhtisar kebijakan
akuntansi penting yang lebih lengkap dapat dilihat pada catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Penyusunan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan penilaian atas kebijakan
akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan kewajiban kontijensi dalam
laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang telah diestimasikan. Ikhtisar
kebijakan akuntansi penting dijelaskan berikut ini.
Umur manfaat aset tetap
Perseroan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi
teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas
perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.
Penurunan nilai aset non-keuangan.
Penurunan nilai goodwill diuji setiap tahun dan pada saat terdapat indikasi bahwa akan terjadi penurunan nilai. Penurunan
nilai aset tetap dan investasi pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi diuji bila terdapat bukti objektif atau indikasi bahwa aset
tersebut mengalami penurunan nilai. Jumlah yang terpulihkan dari aset tersebut dan jika diperlukan unit-unit yang menghasilkan
kas diperhitungkan berdasarkan perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini memerlukan estimasi.
Imbalan pasca-kerja
Nilai kini kewajiban imbalan pasca-kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan
beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun bersih yang mencakup tingkat
diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca-kerja.
Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus
digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam
menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang
didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas
yang terkait. Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.
Penurunan nilai aset keuangan
Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan catatan 2h laporan
keuangan konsolidasian Perseroan. Kondisi spesifik counterparty penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas
aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan
diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan counterparty.
Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi
arus kas yang diperkirakan dapat disetujui secara independen oleh manajemen Perseroan.
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Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan
karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu
belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif manajemen mempertimbangkan faktor-faktor
seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi
untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman
masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan
untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan
Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan menggunakan teknik
penilaian seperti yang dijelaskan dalam catatan 2h laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk instrumen keuangan
yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang objektif dan membutuhkan
berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.
Pajak penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan
tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas
pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Aset pajak tangguhan
diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena
pajak tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan.
Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan
saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci
diungkapkan dalam catatan 20 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan
mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”
dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti
yang diungkapan pada catatan 2h laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Penurunan nilai goodwill
Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya memerlukan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill
dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi aliran kas masa depan yang diharapkan
yang timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dan tingkat diskonto yang sesuai
untuk perhitungan nilai kini. Nilai tercatat goodwill diungkapkan dalam catatan 16 laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK)
Sejak 1 Januari 2012, Perseroan telah mengadopsi PSAK dan ISAK baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut.
Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing
standar dan interpretasi.
PSAK No. 24 (Revisi 2010) “Imbalan Kerja”
Standar yang direvisi memperjelas bahwa semua seluruh kompensasi berbasis saham yang diberikan kepada kepada karyawan
harus dicatatkan menggukan prinsip dari PSAK No. 53 “Pembayaran Berbasis Saham”. Beberapa revisi yang perlu diperhatikan
yang relevan terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:
1.

Pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial. Standar yang direvisi ini memperkenalkan metode alternatif untuk mengakui
keuntungan atau kerugian aktuarial seara penuh melalui laba rugi komprehensif
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2.

Pengungkapan. Standar yang direvisi ini memperkenalkan sejumlah ketentuan pengungkapan, termasuk:
Persentase atau jumlah setiap kategori utama dari investasi aset program;
Penjelasan atas basis yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian aset yang diharapkan secara
keseluruhan;
Nilai kini dari untuk periode tahunan kini dan empat periode tahuman sebelumnya dari kewajiban imbalan pasti dan
nilai wajar untuk aset program;
Jumlah dari periode tahunan kini dan empat periode tahunan sebelumnya yang yang mengalami penyesuaian dari
kewajiban program dan aset program.

Perseroan telah memilih untuk terus menggunakan pendekatan koridor dalam pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial,
dimana keuntungan atau kerugian berada di luar koridor tertentu akan diamortisasi.
PSAK No.60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan
menambahkan beberapa pengungkapan baru. Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang
memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan
yang signifikan milik Perseroan. PSAK No. 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko
dan mensyaratkan entitas pelaporan untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko
tersebut. Beberapa peraturan baru yang penting antara lain:
1.

Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko
likuiditas.

2.

Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan
kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan.

3.

Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk
instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

5.5. Analisis Laba Rugi Komprehensif
Tabel dibawah ini merupakan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.
URAIAN DAN KETERANGAN
PENDAPATAN - BERSIH
Beban pokok pendapatan
LABA KOTOR
Beban usaha
LABA (RUGI) USAHA
Penghasilan (beban) lain-lain:
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi - bersih
Penghasilan dividen
Pendapatan keuangan - bersih
Keuntungan atas dilusian kepentingan pada entitas asosiasi
Keuntungan dari pembubaran entitas anak
Beban keuangan
Kerugian selisih kurs - bersih
Kerugian yang belum direalisasi atas instrumen keuangan derivatif - bersih
Beban penghapusan piutang tak tertagih
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan entitas anak dan entitas asosiasi
Penghasilan goodwill negatif dari entitas anak yang dilepas
Kerugian atas penurunan nilai goodwill
Rupa-rupa - bersih
Jumlah penghasilan lain-lain - bersih
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Pajak Penghasilan:
Kini
Tangguhan
Jumlah
LABA TAHUN BERJALAN
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(dalam miliaran Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2010
2011
2012
755,7
1.130,0
2.358,1
244,6
1.083,1
2.073,5
511,1
46,9
284,6
57,4
138,8
137,8
453,7
(91,9)
146,8
427,2
25,8
11,2
(112,6)
(43,2)
368,4
(11,1)
665,7
1.119,4

856,6
40,3
19,2
(58,2)
(29,0)
(1,4)
(5,7)
(20,7)
36,4
(3,9)
6,7
840,2
748,3

1.952,8
76,7
17,6
3,6
1,2
(216,5)
(45,9)
(5,4)
(4,4)
(0,4)
11,1
1.790,4
1.937,2

(42,2)
(42,2)
1.077,2

(11,6)
23,5
11,9
760,2

(13,0)
(13,3)
(26,3)
1.910,9

URAIAN DAN KETERANGAN
Pendapatan komprehensif lain:
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset
keuangan tersedia untuk dijual - bersih
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan
tersedia untuk dijual - bersih
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Cadangan nilai wajar
Surplus revaluasi dari entitas asosiasi
Cadangan lindung nilai arus kas
Jumlah pendapatan komprehensif lain - bersih
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(dalam miliaran Rupiah)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2010
2011
2012
-

1.600,7
-

(102,3)
(6,4)

105,0
4,2
109,2
1.186,4

(76,3)
9,1
192,0
1,3
1.726,8
2.487,0

642,0
170,2
1,0
(44,5)
(30,9)
629,1
2.540,0

Pendapatan - bersih
Pendapatan - bersih mencerminkan pendapatan yang dihasilkan oleh Investee Companies yang dikonsolidasikan ke dalam
laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha. Pada tahun 2010, pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan
usaha yang diterima dari MGTI, Entitas Anak bergerak di bidang telekomunikasi. Pada tahun 2011 dan 2012, pendapatan
Perseroan terutama berasal dari pendapatan usaha yang diterima dari TWU, Entitas Anak yang bergerak di bidang pengolahan
minyak (oil refinery) dan SMP, Entitas Anak yang bergerak di bidang FSO. Perseroan mengkonsolidasikan masing-masing TWU
dan SMP sejak Juni 2011 dan April 2011.
Beban pokok pendapatan
Beban pokok pendapatan merupakan beban yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pendapatan - bersih Perseroan.
Untuk tahun 2011 dan 2012, sebagian besar beban pokok pendapatan merupakan pembelian minyak mentah oleh TWU dan
beban yang berhubungan dengan jasa pelayaran SMP. Perseroan mulai mengkonsolidasikan kedua perusahaan tersebut
masing-masing pada bulan Juni 2011 dan April 2011. Untuk tahun 2010, beban pokok pendapatan Perseroan terutama berasal
dari amortisasi hak berdasarkan perjanjian kerja sama operasi MGTI yang telah berakhir tahun 2010.
Beban usaha
Beban usaha Perseroan terdiri atas beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terdiri dari bebanbean yang terkait dengan kegiatan penjualan TWU, salah satu Entitas Anak yang dikonsolidasikan, yang terdiri atas beban
pengapalan dan pengangkutan, komisi dan promosi, penyimpanan dan penumpukan, gaji dan tunjangan dan beban penjualan
lainnya. Beban umum dan administrasi terdiri dari beban-beban yang terkait dengan beban gaji dan tunjangan, administrasi
dan perlengkapan kantor, fasilitas bank, jasa profesional, penyusutan aset tetap, imbalan pasca-kerja, pajak, retribusi dan
perijinan, perjalanan dinas dan rapat, listrik dan air, atas kegiatan Perseroan dan kegiatan Entitas Anak yang dikonsolidasikan.
Bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi
Bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi mencerminkan jumlah agregat bagian Perseroan atas laba (rugi) bersih Entitas Asosiasi
yang masing-masing dihitung dari proporsi kepemilikan Perseroan atas Entitas Asosiasi tersebut.
Penghasilan dividen
Penghasilan dividen merupakan dividen yang diterima Perseroan dari Investee Companies yang diklasifikasikan sebagai aset
keuangan tersedia untuk dijual.
Pendapatan keuangan
Pendapatan keuangan terutama berasal dari penempatan pada bank dalam bentuk tabungan maupun deposito berjangka
serta aset keuangan lainnya.
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Beban keuangan
Beban keuangan terutama terdiri dari bunga atas pinjaman bank serta amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan
dengan perolehan pinjaman tersebut.
Kerugian selisih kurs - bersih
Kerugian selisih kurs - bersih merupakan kerugian selisih kurs yang berasal dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing
dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing berdasarkan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata
uang denominasi aset maupun liabilitas tersebut.
Keuntungan (kerugian) pelepasan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Keuntungan (kerugian) pelepasan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi mencerminkan perbedaan antara nilai tercatat dari Entitas
Anak dan Entitas Asosiasi yang didivestasikan Perseroan dan imbalan yang diterima dari divestasi.
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk
dijual - bersih
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual – bersih
mencerminkan perubahan nilai wajar investasi suatu aset keuangan yang dimiliki Perseroan pada suatu periode terutama
saham Investee Companies yang diperdagangkan di bursa efek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk
dijual, yang dapat merupakan seluruh atau sebagian dari investasi Perseroan pada Investee Companies.
5.6. Hasil Kegiatan Usaha
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011
Pendapatan - bersih
Pendapatan - bersih meningkat sebesar 108,7% dari Rp1.130,0 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.358,1 miliar pada tahun
2012. Peningkatan pendapatan - bersih ini terutama disebabkan oleh dikonsolidasikannya TWU dan SMP setahun penuh
pada laporan konsolidasian tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dimana laporan keuangan TWU dan SMP mulai
dikonsolidasikan masing-masing sejak Juni 2011 dan April 2011.
•

Pendapatan TWU memberikan kontribusi sebesar 93,8% kepada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
2012. Pendapatan TWU meningkat sebesar 6,7% dari USD220,9 juta pada tahun 2011 menjadi USD235,8 juta pada tahun
2012. Peningkatan ini disebabkan oleh kombinasi dari peningkatan volume penjualan sebesar 1,6% dari 307.386 kilo
liter pada tahun 2011 menjadi 312.219 kilo liter pada tahun 2012 dan peningkatan harga rata-rata diesel Mean of Platts
Singapore (“MOPS”).

•

Pendapatan SMP memberikan kontribusi sebesar 2,9% kepada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
2012. Pendapatan SMP meningkat sebesar 7,2% dari USD6,9 juta pada tahun 2011 menjadi USD7,4 juta pada tahun
2012. Pendapatan SMP relatif stabil dikarenakan adanya kontrak dengan Petrochina International Jabung Ltd. berdasarkan
tarif harian tetap hingga tahun 2016.

Beban pokok pendapatan
Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 91,4% dari Rp1.083,1 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.073,5 miliar pada
tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh dikonsolidasikannya TWU dan SMP setahun penuh pada laporan konsolidasian
tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dimana laporan keuangan TWU dan SMP yang mulai dikonsolidasikan masingmasing sejak Juni 2011 dan April 2011.
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•

Beban pokok pendapatan TWU memberikan kontribusi sebesar 98,2% pada beban pokok pendapatan Perseroan,
meningkat sebesar 1,9% dari USD 212,2 juta pada tahun 2011 menjadi USD216,3 juta pada tahun 2012. Pembelian minyak
mentah terhitung sebesar 97,1% dan 99,0% dari beban pokok pendapatan TWU masing-masing pada tahun 2012 dan
2011. TWU melakukan pembelian minyak mentah untuk diolah sekitar dua juta barel minyak mentah selama tahun 2011
dan 2012. Meskipun demikian, harga pembelian rata-rata minyak mentah TWU didasarkan pada Indonesia Crude Price
(ICP) Ardjuna, setelah dikurangi berbagai diskon pembelian, meningkat sebesar 1,3% dari rata-rata USD 105,1 per barel
pada tahun 2011 menjadi USD 106,5 per barel pada tahun 2012. Selain pembelian minyak mentah, beban pabrikasi TWU
meningkat sebesar 3,0% dari USD3,3 juta pada tahun 2011 menjadi USD3,4 juta pada tahun 2012 dikarenakan kenaikan
beban penyusutan.

•

Beban pokok pendapatan SMP memberikan kontribusi sebesar 1,8% pada beban pokok pendapatan Perseroan pada
tahun 2012, meningkat sebesar 5,4% dari USD3,7 juta pada tahun 2011 menjadi USD3,9 juta pada tahun 2012.

Beban usaha
Beban penjualan menurun sebesar 3,0% dari Rp36,9 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp35,8 miliar pada tahun 2012, terutama
disebabkan oleh program pengurangan biaya yang dilakukan TWU.
Beban penjualan Perseroan seluruhnya merupakan beban penjualan TWU, yang mencakup beban pengangkutan untuk
transportasi barang dagang ke pelabuhan, beban dermaga untuk memuat barang dagang ke kapal, beban komisi dan beban
lainnya yang berhubungan dengan dokumentasi penjualan seperti beban bea cukai dan surveyor. Walaupun terjadi peningkatan
pada volume penjualan TWU pada tahun 2012, TWU berhasil menurunkan beban penjualannya sebesar 47,1% dari USD6,8 juta
pada tahun 2011 menjadi USD3,6 juta pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh perbaikan pada tim pemasaran Perseroan
dan upaya optimisasi pada bidang operasi logistik TWU. Sebelum langkah perbaikan ini, TWU menggunakan tangki dan
kapal penyimpanan barang dagang milik pihak ketiga sebelum akhirnya dikirimkan kepada pelanggan. Upaya perbaikan pada
pemasaran TWU juga memberikan hasil positif yakni penurunan beban komisi dan promosi, dari 33% pada tahun 2011 menjadi
31,3% dari total beban penjualan pada tahun 2012. Selain itu, TWU tidak lagi menanggung seluruh beban yang berhubungan
dengan sewa tangki penyimpanan dan sewa kapal pada tahun 2012 dan perputaran persediaan turut meningkat.
Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 0,2% dari Rp101,8 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp102,0 miliar pada
tahun 2012 , terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi TWU yang memberikan kontribusi sebesar 29% pada
beban umum dan administrasi Perseroan.
•

Beban umum dan administrasi TWU mengalami peningkatan 28,6% dari USD2,8 juta pada tahun 2011 menjadi USD3,6 juta
pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji, perjalanan dinas dan rapat, jasa profesional dan CSR.
Peningkatan pada beban gaji disebabkan oleh peningkatan jumlah rata-rata karyawan di TWU dari 120 karyawan pada
tahun 2011 menjadi 150 karyawan pada tahun 2012. Selain itu, sebagai bagian dari manajemen risiko Perseroan, TWU
menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh karyawannya yang dimulai pada akhir 2011. Perseroan juga mengharuskan
seluruh karyawan ikut serta dalam program Jamsostek.

•

Beban umum dan administrasi SMP memberikan kontribusi sebesar 0,5% pada beban umum dan administrasi Perseroan,
mengalami penurunan sebesar 73,8%% dari USD0,2 juta pada tahun 2011 menjadi USD0,1 juta pada tahun 2012, terutama
disebabkan oleh timbulnya biaya profesional pada tahun 2011 terkait pembiayaan utang.

•

Beban umum dan administrasi pada Perseroan sendiri menurun sebesar 10,1% disebabkan oleh penurunan biaya fasilitas
bank terkait restrukturisasi utang pada tahun 2011.

Bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi
Bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi Perseroan meningkat sebesar 128,0% dari Rp856,6 miliar pada tahun 2011 menjadi
Rp1.952,8 miliar pada tahun 2012. Hal ini terutama disebabkan adanya penyesuaian nilai tercatat investasi PT Saratoga
Infrastruktur atas penjualan saham Tower Bersama yang dimiliki Perseroan sehingga penggunaan metode ekuitas dihentikan
dan investasi dicatatkan pada nilai wajar dalam kelompok aset keuangan tersedia untuk dijual. Sesuai dengan PSAK No. 15,
Perseroan wajib mengukur investasi yang tersisa pada Tower Bersama dengan nilai wajar dan mengakui selisih antara nilai
wajar dan nilai buku investasi sebagai bagian laba (rugi) bersih dari Entitas Asosiasi - bersih.
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Peningkatan pada bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi - bersih terutama juga disebabkan oleh peningkatan kinerja MPM
dan EKU pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011. Bagian laba bersih Perseroan pada MPM meningkat dari Rp109,9
miliar pada tahun 2011 menjadi Rp182,0 miliar pada tahun 2012. Bagian laba bersih Perseroan pada EKU meningkat dari Rp8,2
miliar pada tahun 2011 menjadi Rp28,5 miliar pada tahun 2012.
Penghasilan dividen
Penghasilan dividen Perseroan meningkat sebesar 90,3% dari Rp40,3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp76,7 miliar pada
tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya dividen yang diterima dari Adaro Energy.
Pendapatan keuangan
Pendapatan keuangan Perseroan menurun sebesar 7,9% dari Rp19,1 miliar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp17,6 miliar
pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh jatuh temponya investasi MGTI pada tahun 2012 dan dana tersebut kemudian
dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang sahamnya.
Beban keuangan
Beban keuangan Perseroan meningkat sebesar 272,2% dari Rp58,2 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp216,5 miliar pada tahun
2012, yang terutama disebabkan karena pada akhir 2011 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman bank yang mulai dicairkan
sejak November 2011 sampai dengan awal Januari 2012.
Kerugian selisih kurs - bersih
Kerugian selisih kurs - bersih Perseroan meningkat sebesar 58,3% dari Rp29,0 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp45,9 miliar
pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas dalam mata uang asing dan melemahnya Rupiah relatif
terhadap Dolar AS pada tahun 2012.
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Perseroan mencatatkan kerugian atas pelepasan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi sebesar Rp20,8 miliar pada tahun 2011
sehubungan dengan divestasi seluruh kepemilikan pada PT Web Marketing, PT Surya Raya Pusaka, PT Palem Makmur
Abadi, PT Mentari Abdi Pertiwi, PT Bonecom Industri Pangan, dan divestasi sebagian kepemilikan pada PT Saratoga Power
sebelum mengakuisisi Medco Power. Kerugian senilai Rp0,4 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh divestasi seluruh
kepemilikan pada PT Orion Maritim Line, PT Karya Surya Esa dan divestasi sebagian kepemilikan pada BUS.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010
Pendapatan
Pendapatan - bersih Perseroan meningkat sebesar 49,5% dari Rp755,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.130,0 miliar
untuk tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dikonsolidasikannya TWU dan SMP masing-masing sejak bulan
Juni 2011 dan April 2011. Pada tahun 2010, pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan usaha yang diterima
oleh MGTI terkait dengan Kerja Sama Operasi (“KSO”) yang dimiliki. Perjanjian KSO tersebut diakhiri pada Desember 2010
dan seiring dengan hal ini maka MGTI sudah tidak tercatat memiliki pendapatan signifikan di tahun 2011. Pada tahun 2011,
pendapatan - bersih Perseroan terutama berasal dari penjualan barang sebesar Rp1.069,3 miliar yang merupakan penjualan
produk minyak olahan oleh TWU dan pendapatan dari jasa pelayaran sebesar Rp59,5 miliar yang merupakan pendapatan
operasional dari SMP. Pada tahun 2010, Perseroan tidak mencatatkan pendapatan dari penjualan barang dan pelayaran karena
TWU dan SMP belum diakuisisi dan dikonsolidasikan pada tahun 2010.
Beban pokok pendapatan
Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar 343,0% dari Rp244,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.083,1 miliar
pada tahun 2011. Beban pokok pendapatan pada tahun 2011 terdiri dari beban pokok penjualan barang sebesar Rp1.050,6
miliar yang sebagian besar merupakan pembelian minyak mentah untuk diolah oleh TWU dan beban pokok pendapatan jasa
pelayaran sebesar Rp32,2 miliar yang meliputi beban pokok pendapatan SMP. Beban pokok pendapatan pada tahun 2010
mencerminkan amortisasi hak atas pendapatan kerja sama milik MGTI dimana perjanjian KSO ini berakhir pada tahun 2010.
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Beban usaha
Beban penjualan Perseroan mencapai Rp37,0 miliar pada tahun 2011, dibandingkan dengan tidak adanya beban penjualan pada
tahun 2010. Beban penjualan pada tahun 2011 terutama merupakan beban penjualan TWU yang timbul dari beban pengangkutan
truk untuk transportasi barang dagang ke pelabuhan, beban dermaga untuk memuat barang dagang ke kapal, beban komisi, beban
bea cukai dan surveyor dan beban lainnya. Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat dari Rp57,4 miliar pada tahun
2010 menjadi Rp101,8 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kontribusi TWU dan SMP terhadap
beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2011 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 15,6% dan 1,2%. Beban
usaha Perseroan sendiri mengalami peningkatan karena adanya biaya pencadangan manfaat karyawan sebesar Rp7,4 miliar.
Bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi - bersih
Bagian laba bersih dari Entitas Asosiasi - bersih meningkat sebesar 100,5% dari Rp427,2 miliar pada tahun 2010 menjadi
Rp856,6 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja Adaro Energy, Tower Bersama,
dan MPM pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010.
•

Bagian Perseroan atas laba bersih Adaro Energy (melalui penyertaan Perseroan pada PT Adaro Strategic Capital dan
PT Adaro Strategic Lestari) meningkat dari Rp252,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp555,5 miliar pada tahun 2011,
tanpa adanya perubahan tingkat kepemilikan, seiring dengan kenaikan laba bersih Adaro Energy pada periode tersebut,
yang sebagian disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan dan harga jual batu bara.

•

Bagian Perseroan atas laba bersih Tower Bersama meningkat dari Rp95,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp114,9 miliar pada
tahun 2011, seiring dengan kenaikan laba bersih Tower Bersama pada periode tersebut yang disebabkan oleh meningkatnya
jumlah menara dan konsumen. Meningkatnya bagian Perseroan atas laba bersih Tower Bersama juga disebabkan oleh
meningkatnya kepemilikan efektif Perseroan dari 33,2% pada tahun 2010 menjadi 37,3% pada tahun 2011.

•

Bagian Perseroan atas laba bersih MPM meningkat dari Rp30,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp109,9 miliar pada tahun
2011, tanpa adanya perubahan tingkat kepemilikan, seiring dengan kenaikan laba bersih MPM pada periode tersebut.

Penghasilan dividen
Penghasilan dividen meningkat sebesar 56,2% dari Rp25,8 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp40,3 miliar pada tahun 2011,
yang disebabkan oleh meningkatnya dividen yang dibayar oleh Adaro Energy pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010.
Pendapatan keuangan
Pendapatan keuangan meningkat 70,5% dari Rp11,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp19,1 miliar pada tahun 2011, yang
terutama disebabkan oleh meningkatkan saldo kas dan deposito berjangka pada tahun 2011.
Beban keuangan
Beban keuangan menurun sebesar 48,4% dari Rp112,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp58,2 miliar pada tahun 2011, terutama
disebabkan oleh pembayaran atas obligasi MGTI yang belum jatuh tempo pada tahun 2010 sehingga mengakibatkan beban
keuangan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2011. Selain itu, TWU mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi senilai USD92
juta pada tahun 2011 yang turut memberikan kontribusi terhadap beban keuangan.
Kerugian selisih kurs
Kerugian selisih kurs menurun sebesar 32,9% dari Rp43,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp29,0 miliar pada tahun 2011,
yang terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas dalam mata uang asing dan menguatnya nilai Rupiah relatif terhadap
Dolar AS pada tahun 2011.
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi mengalami perubahan dari laba sebesar Rp368,4
miliar pada tahun 2010, yang terutama terkait dengan penjualan saham Tower Bersama di Pasar Sekunder sebagai bagian
dari penawaran umum perdana saham, menjadi rugi sebesar Rp20,7 miliar pada tahun 2011 terkait dengan divestasi seluruh
kepemilikan Perseroan pada PT Web Marketing, PT Surya Raya Pusaka, PT Palem Makmur Abadi, PT Mentari Abdi Pertiwi,
PT Bonecom Industri Pangan, dan divestasi sebagian kepemilikan PT Saratoga Power sebelum mengakuisisi Medco Power.
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5.7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Aset
Tabel berikut menyajikan posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012
URAIAN DAN KETERANGAN

2010

Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan lancar lainnya
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Uang muka dan beban dibayar di muka
Taksiran tagihan pajak penghasilan
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - jangka pendek
Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset keuangan derivatif
Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan tidak lancar lainnya
Investasi pada entitas asosiasi
Uang muka penyertaan saham
Uang muka proyek
Properti investasi - bersih
Aset tetap - bersih
Goodwill
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - jangka panjang
Aset pajak tangguhan
Aset tidak lancar lainnya
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

(dalam miliaran Rupiah)
Pada tanggal 31 Desember
2011
2012
994,8
58,0
11,3
541,7
2,2
0,9
0,4
1.609,3

872,3
124,9
131,2
843,2
98,6
1,4
2,2
20,6
2.094,4

1.243,0
178,2
540,6
2,9
80,2
2,2
3,9
121,9
2.172,9

105,4
40,1
3.325,3
142,0
13,8
6,3
20,3
327,7
0,4
3.981,3
5.590,6

0,1
1.746,7
4.504,6
154,0
4,8
5,9
749,6
100,7
17,1
25,6
0,5
7.309,5
9.403,9

2.441,7
6.855,7
396,8
6,0
32,9
887,8
100,7
16,5
0,4
10.738,5
12.911,4

Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 37,3% menjadi Rp12.911,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp9.403,9
miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas dan penyertaan saham.
•
•
•

•

•
•
•

Kas dan setara kas Perseroan meningkat sebesar 42,5% menjadi Rp1.243,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari
Rp872,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai akibat dari pencarian fasilitas pinjaman Perseroan, penerimaan
dividen dan penerimaan hasil investasi yang sudah jatuh tempo yang belum digunakan/dimanfaatkan oleh Perseroan.
Aset keuangan tersedia untuk dijual meningkat meningkat 39,8% menjadi Rp2.441,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012
dari sebelumnya Rp1.746,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama karena bertambahnya investasi Perseroan
pada Seroja Investments, Interra Resources, dan Sumatra Copper & Gold, dan Adaro Energy.
Investasi pada Entitas Asosiasi meningkat 52,2% menjadi Rp6.855,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari
sebelumnya RpRp4.504,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama karena peningkatan kinerja Entitas Asosiasi,
Tower Bersama dan MPM, adanya penyesuaian nilai tercatat SI atas penjualan saham Tower Bersama yang dimiliki SI
sehingga penggunaan metode ekuitas dihentikan dan mencatat nilai investasinya pada nilai wajar.
Peningkatan pada piutang lain-lain sebesar 312,0% menjadi Rp540,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari
sebelumnya Rp131,2 miliar disebabkan oleh pinjaman kepada para pemegang saham individu RUB yang merupakan salah
satu pemegang saham MPM, pinjaman kepada PT Kencana Anugrah Sejahtera (“KAS”) dan tagihan atas pendapatan
dividen dari Adaro Energy.
Peningkatan pada uang muka penyertaan saham berhubungan dengan investasi Perseroan pada Seroja Investments,
Sumatra Copper & Gold, Sihayo Gold, BUS (pemegang saham LMS) dan investasi pada perusahaan lainnya yang belum
dikonversikan menjadi penyertaan saham sebelum akhir tahun 2012.
Peningkatan aset tetap Perseroan disebabkan oleh peningkatan aset dalam penyelesaian pada TWU.
Penurunan pada aset keuangan lainnya menjadi Rp2,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp843,2 miliar pada
tanggal 31 Desember 2011 disebabkan oleh aset keuangan pada Perseroan dan Entitas Anak yang sudah jatuh tempo
dan telah direalisasi.
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Total aset Perseroan meningkat sebesar 68,2% menjadi Rp9.403,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp5.590,6 miliar
pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan pada penyertaan saham dan aset tetap.
•
•
•

Aset keuangan tersedia untuk dijual meningkat sebesar 1.157,2% menjadi Rp1.746,7 miliar pada tanggal 31 Desember
2011 dari sebelumnya Rp105,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena penyesuaian pencatatan atas
investasi 3,3% saham di Adaro Energy sebesar Rp1.600,7 miliar yang dicatat sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.
Investasi pada Entitas Asosiasi meningkat 35,5% menjadi Rp4.504,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebelumnya
Rp3.325,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkatan kinerja Entitas Asosiasi, Tower Bersama,
dan peningkatan investasi pada Saratoga Power dan Tower Bersama.
Aset tetap Perseroan meningkat menjadi Rp749,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp20,3 miliar pada tanggal
31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh akuisisi TWU dan SMP dan dikonsolidasikannya aset tetap kedua Entitas
Anak tersebut mereka ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011.

Liabilitas
Tabel berikut menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012.
URAIAN DAN KETERANGAN
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain
Beban yang masih harus dibayar
Utang pajak
Pendapatan diterima di muka
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan derivatif
Wesel bayar
Pinjaman kepada pihak ketiga
Jumlah liabilitas jangka pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayan
Liabilitas keuangan derivatif
Liabilitas atas kerugian yang melebihi nilai tercatat penyertaan saham
Liabilitas pajak tangguhan
Cadangan imbalan pasca-kerja
Jumlah liabilitas jangka panjang
Jumlah Liabilitas

2010

(dalam miliaran Rupiah)
Pada tanggal 31 Desember
2011
2012
9,8
3,1
1,6

144,2
447,2
20,8
26,2
6,0

87,7
38,8
63,4
24,5
9,2

215,8
177,0
5,2
412,5

129,2
0,8
0,9
775,3

260,4
0,7
4,7
489,4

300,9
1,4
1,8
304,1
716,6

1.495,3
1,2
0,5
0,9
8,7
1.506,6
2.281,9

2.676,4
0,7
0,9
2,0
11,7
2.691,7
3.181,1

Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 39,4% menjadi Rp3.181,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp2.281,9
miliar pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank dan penurunan utang lain-lain.
•

•

Pinjaman bank meningkat sebesar 80,8% menjadi Rp2.936,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.624,5 miliar
pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank sindikasi oleh Perseroan
sebesar Rp635 miliar, TWU USD18 juta dan efek melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengingat sebagian
besar utang Perseroan dalam Dolar AS.
Menurunnya utang lain-lain seiring dilakukannya pelunasan atas utang lain-lain oleh Perseroan.

Pinjaman bank yang diperoleh Perseroan pada tahun 2012 dikenakan suku bunga efektif yang berkisar sebesar 9,2-10,2%
untuk Rupiah dan sebesar 6,1-10,2% untuk USD, yang meningkat dibandingkan pada tahun 2011 di mana Perseroan hanya
memiliki pinjaman dalam USD dengan suku bunga efektif yang berkisar sebesar 4,3-4,4%. Per tanggal 31 Desember 2012
beban keuangan atas pinjaman bank yang harus dibayar adalah sebesar Rp26,2 miliar meningkat dari sebelumnya per tanggal
31 Desember 2011 sebesar Rp2,6 miliar.
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Perseroan melakukan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan terhadap perubahan suku bunga dan perubahan
nilai tukar. Pada tahun 2012, setiap kenaikan atau penurunan suku bunga sebesar 1% (100 basis poin) akan berdampak terhadap
setara kas, sewa pembiayaan dan pinjaman bank sebesar Rp13,0 miliar. Sementara terhadap eksposur mata uang asing, per
tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki posisi liabilitas bersih dalam mata uang asing USD, JPY dan AUD masingmasing sebesar USD129,7 juta, JPY11,6 juta dan AUD0,6 juta. Analisis sensitivitas yang dilakukan Perseroan menunjukkan
bahwa setiap pelemahan Rupiah sebesar 1% terhadap mata uang asing, maka laba bersih tahun berjalan Perseroan akan
lebih rendah Rp12,5 miliar.
Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 218,4% menjadi Rp2.281,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp716,6 miliar
pada tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang lain-lain dan pinjaman bank.
•

•

Utang lain-lain meningkat menjadi Rp447,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari nihil pada tanggal 31 Desember
2010 seiring dengan penjualan kepemilikan saham Tower Bersama oleh Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin
Uno kepada Entitas Anak Perseroan pada tahun 2011, di mana transaksi utang lain ini telah diselesaikan pada tahun
2012.
Pinjaman bank meningkat sebesar 214,4% menjadi Rp1.624,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp516,7
miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman sindikasi yang
ditandatangani oleh Perseroan dengan HSBC untuk melunasi fasilitas pinjaman bank lainnya dan tambahan Rp774,4
miliar pinjaman bank milik TWU dan SMP yang dikonsolidasikan ke laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Pinjaman bank yang diperoleh Perseroan pada tahun 2011 dikenakan suku bunga efektif yang berkisar sebesar 4,3–4,4%
untuk USD, yang relatif stabil dibandingkan pada tahun 2011 dengan suku bunga efektif yang berkisar sebesar 4,2-4,4% untuk
USD. Per tanggal 31 Desember 2011 beban keuangan atas pinjaman bank yang harus dibayar adalah sebesar Rp2,6 miliar
dari sebelumnya nol per tanggal 31 Desember 2010.
Ekuitas
Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012
(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2010
2011
2012

URAIAN DAN KETERANGAN
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor - bersih
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
Saldo laba
Surplus revaluasi dari Entitas Asosiasi
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual
Cadangan lindung nilai arus kas
Cadangan nilai wajar di Entitas Asosiasi
Komponen ekuitas lainnya
Sub-jumlah
Kepentingan non-pengendali
Ekuitas – bersih

7,7
73,7
1.887,6
2.475,7
105,0
(43,0)
4,2
(1,6)
311,8
4.821,1
52,9
4.874,0

7,7
73,7
1.565,6
3.287,5
297,0
(76,3)
1.600,7
5,5
7,5
288,4
7.057,3
64,7
7.122,0

244,2
73,7
1.298,8
5.104,1
252,5
91,4
2.140,4
(25,4)
8,5
420,6
9.608,8
121,5
9.730,3

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 36,2% menjadi Rp9.730,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp7.122,0 miliar
pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan laba yang belum direalisasi atas aset keuangan
tersedia untuk dijual dan saldo laba.
•

•
•

Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami peningkatan
dari sebesar Rp1.600,7 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.140,4 miliar pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh
selisih nilai wajar dari investasi Perseroan yang tercatat sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual akibat penurunan
harga pasar saham Adaro Energy dan peningkatan harga pasar saham TBIG, Sumatra Copper & Gold, Interra Resources,
dan Seroja Investments.
Saldo laba Perseroan meningkat sebesar 55,3% menjadi Rp5.104,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp3.287,5
miliar pada tanggal 31 Desember 2011 seiring dengan meningkatnya laba Perseroan pada tahun berjalan.
Peningkatan juga terjadi pada modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari penerbitan saham baru kepada pemegang
saham Perseroan.
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Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 46,1% menjadi Rp7.122,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp4.874,0 miliar
pada tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh peningkatan laba yang belum direalisasi atas aset keuangan
tersedia untuk dijual dan saldo laba.
•

•

Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual Perseroan mencapai
Rp1.600,7 miliar pada tahun 2011, dibandingkan dengan tidak adanya keuntungan maupun kerugian pada tahun 2010.
Laba pada tahun 2011 timbul dari perubahan kebijakan Perseroan untuk mencatat investasi Adaro Energy sebesar 3,3%
sebagai aset tersedia untuk dijual sehingga mempengaruhi nilai tercatat atas saham tersebut yang mencerminkan harga
saham Adaro Energy per 31 Desember 2011.
Saldo laba Perseroan meningkat sebesar 32,8% menjadi Rp3.287,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp2.475,7
miliar pada tanggal 31 Desember 2010.

5.8. Likuiditas dan Sumber Permodalan
Sumber utama likuiditas Perseroan sampai saat ini adalah dividen yang diterima dari Investee Companies, pelepasan dan
penjualan aset dan saham serta pinjaman bank. Perseroan berharap bahwa kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha dan
dividen yang diterima dari Investee Companies, ditambah dengan dana bersih yang diharapkan diterima dari Penawaran Umum
Perdana Saham, dan pinjaman dari fasilitas bank akan menjadi sumber utama likuiditas untuk waktu mendatang. Perseroan
memiliki proses manajemen likuiditas yang secara aktif memprediksi sumber dan penggunaan kas di masa mendatang untuk
memastikan tingkat likuiditas yang wajar.
Arus Kas
Tabel berikut menampilkan ringkasan dari arus kas Perseroan.
(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2010
2011
2012

URAIAN DAN KETERANGAN
Total Arus Kas Konsolidasian
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas investasi
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas

530,3
989,2
(1.063,4)
456,1

(615,3)
(463,0)
956,0
(122,3)

(464,3)
(220,7)
1.097,1
412,1

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi
Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp464,3 miliar, dibandingkan dengan arus kas
bersih untuk aktivitas operasi pada tahun 2011 sebesar Rp615,3 miliar. Perubahan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya
arus kas bersih dari aktivitas operasi pada TWU terkait kenaikan pendapatan sebesar 6,7% pada tahun 2012 dibandingkan
dengan periode sebelumnya dan pencatatan hasil aktivitas operasi TWU dan SMP dikonsolidasikan setahun penuh pada tahun
2012 dibandingkan dengan tahun 2011 di mana masing-masing mulai dikonsolidasikan sejak Juni dan April 2011.
Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp615,3 miliar, dibandingkan dengan arus
kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2010 sebesar Rp530,3 miliar. Perubahan ini terutama disebabkan oleh arus kas
bersih untuk aktivitas operasi pada TWU terkait beban-beban signifikan yakni beban penjualan, beban umum dan administrasi
dan beban lainnya yang terjadi akibat dimulainya operasi TWU pada pertengahan 2011. Selain itu, perubahan ini juga disebabkan
oleh kontribusi kas dari MGTI pada tahun 2010, yang tidak terjadi pada tahun 2011. Penurunan kas yang dihasilkan dari operasi
sebagian diimbangi oleh penurunan pada pembayaran atas beban keuangan dari Rp151,6 miliar pada tahun 2010 menjadi
Rp58,6 miliar pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh pelunasan obligasi oleh MGTI pada tahun 2010 di mana
Perseroan tidak lagi mencatatkan beban keuangan yang timbul terkait obligasi MGTI pada tahun 2011.
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp220,7 miliar, dibandingkan dengan arus kas
bersih untuk investasi pada tahun 2011 sebesar Rp463,0 miliar. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari
pendapatan dividen dari Entitas Asosiasi dan meningkatnya penerimaan atas aset keuangan lainnya dikarenakan investasi
tersebut sudah jatuh tempo.
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Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp463,0 miliar, dibandingkan dengan arus
kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2010 sebesar Rp989,2 miliar. Perubahan ini terutama disebabkan oleh menurunnya
saldo rekening bank yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan dari Rp879,8 miliar pada tahun 2010
menjadi Rp302,3 miliar pada tahun 2011 sehubungan dengan pelunasan obligasi MGTI pada tahun 2010. Perubahan pada
arus kas bersih dari investasi juga disebabkan oleh meningkatnya perolehan aset tetap dari Rp2,4 miliar menjadi Rp322,0 miliar
pada tahun 2011 sehubungan dengan belanja modal TWU dan SMP, dan penempatan pada aset keuangan lain-lain sebesar
Rp261,3 miliar pada tahun 2011 yang timbul dari investasi pada discretionary funds, dibandingkan dengan penerimaan dari
aset keuangan lain-lain sebesar Rp6,4 miliar pada tahun 2010. Perubahan tersebut sebagian diimbangi dengan meningkatnya
penerimaan dari pendapatan dividen dari Rp123,8 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp244,3 miliar pada tahun 2011,
sehubungan dengan meningkatnya pembayaran dividen oleh Adaro Energy dan Tower Bersama.
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.097,1 miliar, dibandingkan dengan arus
kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2011 sebesar Rp956,0 miliar. Perubahan ini terutama berasal dari penerimaan
dari setoran modal dan penerimaan atas pinjaman bank.
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp956,0 miliar, dibandingkan dengan
arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2010 sebesar Rp1.063,4 miliar. Perubahan ini terutama disebabkan
oleh pembayaran obligasi oleh MGTI pada tahun 2010 sebesar Rp1.367,7 miliar dibandingkan pembayaran obligasi sebesar
Rp177,0 miliar pada tahun 2011 dan meningkatnya penerimaan dari pinjaman bank dari Rp516,7 miliar pada tahun 2010 menjadi
Rp1.624,5 pada tahun 2011, sehubungan dengan pencairan fasilitas pinjaman baru pada akhir tahun 2011.
5.9. Belanja Modal dan Komitmen Investasi
Investasi belanja modal Perseroan terutama berkaitan dengan akuisisi saham pada Investee Companies baik akuisisi saham
tambahan maupun saham baru dan investasi lain termasuk melakukan investasi bersama dengan Fund dan komitmen tambahan
modal pada beberapa Investee Companies. Perseroan berencana untuk melakukan investasi barang modal sekitar USD114,2
juta di tahun 2013. Anggaran investasi belanja modal dapat berubah karena sejumlah faktor seperti terjadinya peluang investasi
baru, ketersediaan dana dan kondisi keuangan Investee Companies.
Tabel berikut di bawah ini menjelaskan rincian komitmen investasi dan belanja modal untuk masing-masing tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, dan estimasi belanja modal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013.
URAIAN DAN KETERANGAN
Kewajiban penambahan investasi
Investasi baru
Belanja modal
Jumlah

Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012

2010
345,3
204,2
549,5

672,1
424,1
400,2
1.496,3

547,4
1.104,3
186,2
1.837,9

(dalam miliaran Rupiah)
2013
(estimasi)

291,5
1.658,2
359,1
2.308,8

Perseroan akan mendanai komitmen investasi dan belanja modal untuk tahun 2013 yang diestimasikan sebesar Rp2.308,8
miliar sebagai berikut:
•
Kewajiban penambahan investasi sebesar Rp291,5 miliar akan didanai oleh kombinasi dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham sekitar USD25 juta dan kas internal Perseroan;
•
Investasi baru yang terutama adalah akuisisi saham tambahan MPM, Adaro Energy, Tower Bersama dan Amara dengan
total nilai Rp1.658,2 miliar akan didanai oleh kombinasi pinjaman bank sekitar USD80 juta, dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham dan kas internal Perseroan;
•
Belanja modal Rp 359,1 miliar yang terutama untuk peningkatan kapasitas produksi kilang minyak TWU akan didanai
oleh pinjaman bank.
Belanja modal yang dilakukan oleh TWU akan meningkatkan kapasitas pengolahan sebesar 10.000 barel minyak mentah per
hari pada lokasi yang sama di fasilitas pengolahan yang ada, yang diharapkan mulai beroperasi pada kuartal ketiga tahun
2013 sehingga total kapasitas pengolahan akan mencapai 16.000 barel minyak mentah sehingga diharapkan akan dapat
meningkatkan pendapatan konsolidasian Perseroan. Sementara akuisisi saham tambahan pada MPM, Adaro Energy, Tower
Bersama dan Amara serta kewajiban penambahan investasi diharapkan akan meningkatkan bagian laba bersih dari Entitas
Asosiasi dan/atau penghasilan dividen yang diperoleh Perseroan pada masa mendatang.
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5.10. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan per
31 Desember 2012. Perseroan berharap akan memenuhi kewajiban tersebut dengan kas yang ada, kas yang dihasilkan dari
aktivitas operasi, dana bersih hasil Penawaran Umum dan utang bank.
Keterangan
Pinjaman bank jangka panjang
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan derivatif
Total

Total
2.936,9
1,4
4,7
2.942,9

(dalam miliaran Rupiah)
Pembayaran jatuh tempo dalam periode
Kurang dari 1 tahun
Kurang dari 1 tahun hingga
kurang dari 3 tahun
260,4
2.676,4
0,7
0,7
4,7
265,8
2.677,1

5.11. Kewajiban Kontinjensi
Kewajiban kontinjensi Perseroan terutama berupa bentuk corporate guarantee yang diberikan Perseroan atas pinjaman yang
diperoleh Investee Companies yang tidak dikonsolidasi oleh Perseroan. Keterangan mengenai corporate guarantee yang
diberikan oleh Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak Subbab
Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi dalam Prospektus ini.
5.12. Perjanjian Off Balance Sheet
Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian off balance sheet
5.13. Pengungkapan Kualitatif dan Kuantitatif mengenai Risiko Pasar
Kegiatan usaha Perseroan menyebabkan Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk perubahan nilai tukar
dan fluktuasi tingkat bunga. Penjelasan berikut merupakan ringkasan mengenai pengaruh fluktuasi nilai tukar dan tingkat bunga.
Risiko Nilai Tukar
Perseroan melakukan pelaporan keuangan dalam mata uang Rupiah, namun beberapa Investee Companies tertentu
menggunakan mata uang asing dalam pelaporannya, terutama dolar Amerika. Setiap penguatan mata uang Rupiah terhadap
Dolar AS akan mengurangi nilai investasi Perseroan pada Investee Companies tersebut. Selain itu, pinjaman Perseroan
sebagian besar berdenominasi mata uang Dolar AS dan setiap penurunan nilai mata yang Rupiah terhadap Dolar AS akan
meningkatkan beban keuangan Perseroan dalam mata uang Rupiah. Sebagai hasilnya, penguatan atau pelemahan mata
uang Rupiah terhadap Dolar AS yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap biaya dan laba bersih Perseroan. Secara
historis, Perseroan telah mengelola risiko nilai tukar melalui lindung nilai alami secara parsial dari investasi Perseroan pada
Adaro Energy, yang mata uang fungsional dan pelaporannya dilakukan dalam mata uang Dolar AS dan memberikan lindung
nilai alami secara parsial untuk Adaro Energy sendiri dikarenakan sebagian besar pendapatan dan biayanya dalam mata uang
Dolar AS, walaupun dividen dibayarkan dalam mata uang Rupiah. Perseroan secara terus-menerus mengawasi risiko nilai
tukar Perseroan dan memiliki kemungkinan untuk melakukan pengaturan lindung nilai di masa mendatang apabila diperlukan.
Risiko Tingkat Bunga
Bunga terutang atas pinjaman Perseroan berfluktuasi berdasarkan tingkat bunga referensi. Oleh karena itu, meningkatnya
tingkat bunga pasar akan meningkatkan beban keuangan dan pendapatan keuangan Perseroan, sementara menurunnya
tingkat bunga pasar akan menurunkan beban keuangan dan pendapatan keuangan Perseroan. Perseroan sedang menjajaki
penggunaan pinjaman dengan tingkat bunga tetap di masa mendatang, agar beban bunga dapat lebih terprediksi. Perseroan
pada saat ini tidak melakukan lindung nilai atas risiko tingkat bunga.
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V. RISIKO USAHA
Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan
mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan
untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material
dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar
atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas
seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward
looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang
diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan. Informasi penjelasan mengenai risiko usaha ini
yang terkait dengan data mengenai pemerintahan dan makroekonomi diambil dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber
pihak ketiga lainnya dan belum diverifikasi oleh Perseroan.
Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Investee Companies, serta telah dilakukan
pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Investee Companies,
dimulai dari risiko utama Perseroan dan Investee Companies:
6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
Kondisi perekonomian dan pasar yang negatif dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dalam banyak hal,
seperti turunnya nilai atau kinerja investasi Perseroan dan berkurangnya peluang investasi dalam ruang lingkup
kegiatan Perseroan, di mana hal tersebut dapat mengurangi nilai investasi Perseroan secara material dan berdampak
negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan
Perseroan bergerak dalam bidang usaha investasi baik sebagai pemegang saham pengendali maupun pemegang saham
minoritas pada perusahaan dari berbagai industri. Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi
atau kejadian di pasar dan perekonomian Indonesia, regional dan global yang terjadi di luar kontrol Perseroan, termasuk namun
tidak terbatas pada perubahan harga komoditas, suku bunga, ketersediaan pendanaan, tingkat inflasi, ketidakpastian ekonomi,
perubahan peraturan perundang-undangan (meliputi undang-undang terkait perpajakan), larangan perdagangan, kurs dan kontrol
mata uang dan situasi politik nasional dan internasional (meliputi perang, aksi terorisme atau operasi keamanan). Faktor-faktor
tersebut dapat mempengaruhi tingkat dan volatilitas harga efek serta likuiditas dan nilai investasi, dan Perseroan mungkin tidak
dapat atau dapat memilih untuk tidak mengelola eksposurenya terhadap kondisi pasar tersebut dan/atau kejadian lainnya. Pada
saat terjadinya penurunan pasar, hal tersebut dapat memiliki dampak yang berbeda pada setiap Investee Company.
Selama masa krisis dan resesi, investasi Perseroan dapat dipengaruhi oleh berkurangnya peluang untuk divestasi dan merealisasi
nilai yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi di bawah ekspektasi dibandingkan investasi yang dilakukan sebelum
terjadinya krisis dan resesi. Dalam periode di mana kondisi pasar mengalami kesulitan atau kelesuan (meliputi satu atau lebih
industri, sektor atau wilayah), Investee Companies Perseroan dapat mengalami kerugian kinerja operasi, penurunan pendapatan,
kerugian keuangan serta mengalami kesulitan memperoleh akses pendanaan dan kenaikan biaya pendanaan. Hasil keuangan
Investee Companies yang negatif dapat mengurangi nilai investasi Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif secara material
terhadap hasil operasi Perseroan. Jika kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk rasio penilaian) tidak
meningkat atau Investee Companies lain mengalami kerugian operasional, Perseroan mungkin tidak dapat merealisasi laba dari
investasi tersebut seperti yang Perseroan harapkan dan Perseroan mungkin akan mengalami kerugian, sehingga berdampak
signifikan terhadap hasil operasi Perseroan. Selama periode krisis tersebut, Investee Companies Perseroan dapat mengalami
kesulitan dalam mengembangkan kegiatan usaha dan operasi mereka atau membayar kewajiban pembayaran pinjaman mereka
atau biaya-biaya lain yang jatuh tempo, termasuk beban terutang kepada Perseroan. Selain itu, kondisi pasar yang negatif
tersebut berpotensi mengakibatkan perusahaan di mana Perseroan berinvestasi mengajukan kepailitan, yang menimbulkan
potensi hilangnya seluruh investasi Perseroan pada perusahaan tersebut dan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan
dan pada akhirnya hasil operasional dan arus kas, maupun reputasi Perseroan.
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Kondisi perekonomian dan pasar yang negatif dapat mempengaruhi posisi likuiditas Perseroan dan hal tersebut dapat
berdampak negatif terhadap operasi kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang
Kebutuhan likuiditas utama Perseroan diperkirakan akan terdiri dari kas yang dibutuhkan untuk :
•

mendanai investasi Perseroan baik yang sudah ada maupun yang akan dilakukan di masa mendatang termasuk komitmen
berinvestasi bersama;

•

membayar kewajiban utang maupun kewajiban kontinjensi yang dapat meningkatkan pembayaran kas di masa depan;
pembayaran kas untuk pengeluaran operasional Perseroan;

•

membayar dividen kas sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan; dan

•

membeli aset tambahan.

Kebutuhan likuiditas tersebut dapat menjadi signifikan dan, dalam beberapa kasus, melibatkan modal yang harus diinvestasikan
untuk jangka waktu yang lama. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki pinjaman terutang sebesar Rp2.936,8
miliar berdasarkan fasilitas kredit disamping berbagai kewajiban utang Investee Companies, dimana beberapa di antaranya
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak. Tergantung pada kondisi pasar kredit,
Perseroan mungkin tidak dapat memperpanjang seluruh atau sebagian fasilitas kredit tersebut atau mendapatkan sumber
pendanaan alternatif yang secara komersial diterima atau meningkatkan permodalan.
Apabila perekonomian global dan kondisi pasar keuangan tidak menunjukan peningkatan atau bahkan semakin memburuk,
kinerja investasi Investee Companies Perseroan dapat mengalami kerugian sehingga mengakibatkan, sebagai contoh, penurunan
nilai investasi dan dalam kasus tertentu pembagian dividen kepada Perseroan menjadi berkurang atau ditiadakan. Pembagian
dividen yang berkurang atau tidak adanya pembagian dividen kepada Perseroan dapat mengakibatkan arus kas Perseroan
dari kegiatan operasi berkurang secara signifikan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap posisi likuditas Perseroan dan
jumlah kas yang dimiliki Perseroan untuk melakukan kegiatan operasinya. Ketidakcukupan kas pada akhirnya mengharuskan
Perseroan untuk bergantung pada sumber kas lain (seperti pasar modal yang mungkin tidak tersedia pada syarat yang bisa
diterima) untuk menjalankan kegiatan operasi Perseroan, yang mencakup, sebagai contoh, mendanai Investee Companies
yang sudah ada dan membiayai peluang investasi di masa mendatang. Sebagai hasilnya, kas yang digunakan oleh Perseroan
dapat melebihi sumber kas Perseroan, sehingga berpotensi mempengaruhi posisi likuiditas Perseroan. Dalam hal kebutuhan
likuiditas Perseroan melebihi ketersediaan aset lancar dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas maupun alasan lain, Perseroan
terpaksa harus menjual asetnya atau mencari tambahan utang atau meningkatkan modal ekuitas pada syarat dan ketentuan
yang tidak menguntungkan.
Kegiatan investasi dan divestasi Perseroan yang terjadi pada berbagai interval dapat mengakibatkan perubahan
portofolio Perseroan sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi investor untuk menilai kinerja Perseroan dari satu
periode ke periode lain dan bagi Perseroan dalam mencapai pertumbuhan laba yang dapat diprediksi
Kinerja keuangan Perseroan berfluktuasi dikarenakan investasi Perseroan pada Investee Companies yang baru dan realisasi
nilai dari investasi Perseroan pada Investee Companies yang sudah ada terjadi pada berbagai interval. Lebih lanjut, perubahan
tingkat kepemilikan atau pengendalian pada salah satu Investee Companies dapat menyebabkan perubahan terhadap Investee
Companies Perseroan yang dikonsolidasikan oleh Perseroan untuk periode tersebut. Hasil Perseroan juga dapat berfluktuasi,
termasuk pendapatan dan laba Perseroan dari satu periode ke periode lain dikarenakan sejumlah faktor lain, meliputi perubahan
nilai investasi, perubahan jumlah distribusi, dividen atau bunga yang dibayarkan terkait investasi, perubahan biaya operasi,
tingkat persaingan yang dihadapi Perseroan dan kondisi perekonomian dan pasar secara umum. Hal-hal tersebut di atas dapat
menyebabkan hasil Perseroan untuk periode tersebut tidak dapat digunakan sebagai indikasi kinerja Perseroan di masa depan
atau dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat menyebabkan volatilitas harga perdagangan saham Perseroan.
Sebagai tambahan, mengingat investasi Perseroan pada Investee Companies yang baru tidak akan terjadi secara rutin,
Perseroan mungkin mengalami periode di mana Perseroan tidak mengakuisisi kepemilikan baru secara aktif, sehingga dapat
mempengaruhi pertumbuhan Perseroan. Perseroan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai pertumbungan yang
dapat diperkirakan dari arus kas dan laba, sehingga pada akhirnya hal ini dapat menekan pergerakan harga saham Perseroan
atau meningkatkan volatilitas harga saham Perseroan secara umum.
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Perseroan bergantung pada para pendiri dan mitra kunci maupun eksekutif lain dan hilangnya jasa mereka dapat
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil dan kondisi keuangan Perseroan
Perseroan bergantung dari upaya, kemampuan, reputasi dan hubungan usaha para pendiri Perseroan, Edwin Soeryadjaya dan
Sandiaga Salahuddin Uno, dan eksekutif kunci lain, arus informasi dan transaksi yang dihasilkan selama masa kegiatan normal
mereka dan sinergi antara keahlian dan pengetahuan mereka di berbagai bidang pengetahuan dan keahlian. Dengan demikian,
keberhasilan Perseroan akan bergantung pada pengabdian individu tersebut, yang tidak memiliki ikatan untuk tetap bekerja
dengan Perseroan. Beberapa eksekutif kunci dapat meninggalkan Perseroan di masa mendatang dan Perseroan tidak dapat
memperkirakan dampak dari kepergian mereka terhadap kemampuan Perseroan mencapai tujuan investasinya. Perseroan di
masa lalu bergantung pada eksekutif senior untuk menyediakan keahlian manajemen pada Investee Companies Perseroan.
Hilangnya jasa salah satu dari mereka dapat berdampak negatif secara material terhadap kinerja keuangan Perseroan dan
mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjaga kinerja atau mengembangkan portofolio Perseroan di masa depan.
Para pendiri dan eksekutif kunci Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian substansial dan hubungan bisnis yang kuat
dengan manajemen Investee Companies, klien dan anggota-anggota lain dalam komunitas bisnis di Indonesia. Kehilangan salah
satu personil dapat mempengaruhi hubungan Perseroan dengan anggota-anggota dalam komunitas bisnis dan mempengaruhi
kemampuan Perseroan mendapatkan peluang investasi baru.
Dokumen korporasi Perseroan tidak membatasi kemampuan Perseroan untuk memasuki bidang usaha baru, dan
Perseroan dapat melakukan ekspansi ke dalam strategi investasi baru, wilayah pasar dan kegiatan usaha yang baru,
di mana hal tersebut menimbulkan risiko tambahan dan ketidakpastian pada kegiatan usaha Perseroan
Sepanjang dimungkinkan berdasarkan kondisi pasar, Perseroan bermaksud untuk memperluas jangkauan dan cakupan portofolio
investasi Perseroan dengan aktif mendorong Investee Companies yang sudah ada untuk mengakuisisi aset dan mengembangkan
bisnisnya masing-masing dan dengan menerapkan strategi investasi baru. Perseroan mungkin akan meningkatkan pertumbuhan
melalui akuisisi perusahaan baru, penggabungan usaha dengan pesaing Investee Companies dan inisiatif strategis lainnya,
yang meliputi antara lain melakukan kegiatan usaha baru atau integrasi vertikal antara Investee Companies Perseroan. Pada
saat Perseroan melakukan investasi atau akuisisi strategis, mengambil inisiatif strategis lain atau menjajaki bidang usaha baru,
Perseroan akan menghadapi sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk risiko terkait :
•

kebutuhan atas modal investasi dan sumber lain;

•

kemungkinan Perseroan memiliki keahlian yang terbatas untuk terlibat dalam kegiatan tersebut secara menguntungkan;

•

tingkat risiko atau liabilitas yang tidak sesuai atau belum direncanakan dengan tepat untuk kegiatan tersebut;

•

kemungkinan terbaginya perhatian pendiri dan eksekutif Perseroan dari Investee Companies yang sudah ada;

•

kemungkinan terganggunya kegiatan usaha Perseroan saat ini; dan

•

penggabungan, integrasi atau pengembangan sistem manajemen dan operasional serta kontrol.

Menjajaki bidang usaha baru dapat mengakibatkan Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan baru yang tidak
dikenal Perseroan sebelumnya sehingga meningkatkan risiko terkait regulasi. Apabila kegiatan usaha baru tidak menghasilkan
pendapatan yang mencukupi atau apabila Perseroan tidak mampu mengelola perluasan operasi secara efisien, hal tersebut
dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.
Perubahan di pasar kredit dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dan kemampuan Investee
Companies memperoleh pendanaan atau pendanaan kembali yang menarik untuk masing-masing investasinya dan
dapat meningkatkan biaya pendanaan apabila diperoleh, sehingga dapat mengakibatkan kenaikan beban bunga yang
dapat merugikan kinerja keuangan Perseroan dan Investee Companies
Perseroan memiliki akses, dan berencana untuk terus mengakses, pasar kredit untuk mendanai sebagian investasi dalam
Investee Companies tertentu. Berulangnya kondisi yang negatif di pasar kredit yang pernah terjadi selama periode resesi
pada tahun 2008 dan 2009 dan perubahan lain yang merugikan Perseroan terkait syarat dan ketentuan di mana pembiayaan
tersedia, sebagai contoh suku bunga yang lebih tinggi, ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang
lebih mengikat dapat memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh
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komitmen pembiayaan melalui pinjaman untuk akuisisi yang potensial atau hanya dapat memperoleh pinjaman pada tingkat
suku bunga yang tinggi atau pada syarat dan ketentuan yang kurang menguntungkan, Perseroan akan memiliki kesulitan dalam
menyelesaikan akuisisi yang menguntungkan dan akan memperoleh laba lebih rendah dibandingkan dalam kondisi sebaliknya,
di mana salah satu dari hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan laba investasi yang diperoleh Perseroan. Demikian pula,
beberapa Investee Companies rutin memanfaatkan pasar obligasi korporasi dalam rangka memperoleh pendanaan untuk
operasi mereka. Apabila pasar kredit untuk memperoleh pendanaan menjadi sulit atau mahal, hal ini dapat berdampak negatif
terhadap kinerja operasi dan profitabilitas Investee Companies dan, pada akhirnya, laba investasi atas investasi Perseroan
dalam Investee Companies. Selain itu, selama pasar kredit menyebabkan pembiayaan kembali pinjaman jatuh tempo dalam
waktu dekat menjadi sulit atau tidak mungkin, beberapa Investee Companies mungkin tidak dapat melunasi utang tersebut
pada saat jatuh tempo dan terpaksa menjual asetnya, melakukan rekapitalisasi atau mengajukan kepailitan.
Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari seluruh peluang investasi yang terindentifikasi
Walaupun Perseroan aktif mencari dan mengevaluasi investasi potensial, Perseroan mungkin tidak dapat melakukan investasi
pada seluruh peluang investasi yang Perseroan telah identifikasi memiliki potensi menguntungkan karena berbagai alasan.
Sebagai contoh, Perseroan mungkin tidak memiliki kecukupan likuiditas pada saat yang tepat atau tidak dapat memperoleh
pendanaan yang diperlukan dalam tempo yang telah ditentukan. Sebagai tambahan, Perseroan mungkin tidak dapat berinvestasi
sebesar-besarnya dikarenakan adanya kesepakatan bahwa Fund memiliki kesempatan pertama untuk melakukan investasi
pada investasi yang potensial apabila memenuhi kriteria investasi Fund. Dalam kasus tertentu, hilangnya kesempatan tersebut
dapat mengakibatkan Perseroan tidak mampu melakukan investasi sama sekali atau hasil investasi keseluruhan menjadi lebih
rendah dibandingkan jika Perseroan dapat menginvestasikan sejumlah dana yang Perseroan tentukan menjadi optimal.
Kelalaian pegawai dapat merugikan Perseroan karena mempengaruhi kemampuan Perseroan menarik investasi dan
mengakibatkan Perseroan memiliki kewajiban hukum serta merusak reputasi. Kecurangan atau praktik penipuan lain
atau kelalaian lain pada Investee Companies akan merugikan kinerja Perseroan
Terdapat risiko bahwa karyawan Perseroan mungkin melakukan kelalaian yang dapat merugikan kegiatan usaha Perseroan.
Kegiatan usaha Perseroan seringkali mengharuskan Perseroan berurusan dengan materi bersifat rahasia yang sangat signifikan
bagi perusahaan-perusahaan di mana Perseroan mungkin akan berinvestasi. Apabila karyawan Perseroan menggunakan atau
mengungkapkan informasi bersifat rahasia secara tidak tepat, Perseroan dapat menderita kerugian besar terhadap reputasinya,
posisi keuangan dan hubungan bisnis yang ada maupun yang akan datang. Perseroan tidak selalu dapat mendeteksi atau
mencegah kelalaian karyawan, dan tindakan pencegahan yang lengkap yang telah diterapkan oleh Perseroan untuk mendeteksi
dan mencegah aktivitas tersebut mungkin tidak efektif dalam seluruh kasus. Apabila salah satu karyawan Perseroan melakukan
kelalaian atau dituduh melakukan kelalaian tertentu, kegiatan usaha dan reputasi Perseroan dapat dirugikan. Perseroan juga
akan dirugikan apabila kelalaian dilakukan oleh manajemen senior dari Investee Companies di mana kami melakukan investasi.
Kelalaian tersebut dapat merusak hasil uji tuntas Perseroan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dan mungkin dapat
berdampak negatif terhadap penilaian dari sebuah Investee Companies.
6.2. Risiko Terkait Investasi Pada Investee Companies
Sebagai perusahaan investasi aktif, Perseroan melakukan investasi dengan menanamkan modal Perseroan sendiri. Investasiinvestasi tersebut tunduk pada banyak risiko material dan ketidakpastian, di mana beberapa di antaranya akan didiskusikan
di bawah ini.
Metodologi valuasi untuk Investee Companies Perseroan akan sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dan nilai aset
yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan tersebut mungkin tidak akan pernah dapat direalisasi, sehingga
dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan
Harga pasar untuk menentukan investasi pada Investee Companies seringkali tidak tersedia, termasuk Investee Companies
yang tercatat namun memiliki volume perdagangan yang rendah. Nilai investasi pada Investee Companies diperoleh melalui
beberapa metodologi.
Pendekatan tersebut meliputi referensi terhadap proyeksi laba bersih, laba sebelum beban bunga, pajak, depresiasi dan
amortisasi (“EBITDA”), metode discounted cash flow, transaksi di pasar modal dan transaksi penempatan terbatas, valuasi
pada perusahaan serupa dan perhitungan lain yang, dalam banyak kasus, tidak diaudit pada saat diterima. Dalam rangka
menentukan nilai investasi tertentu, Perseroan akan bergantung pada informasi tertentu sehubungan dengan transaksi pada
investasi tersebut, harga penawaran dari pihak penjual, matriks penetapan harga, transaksi pasar pada investasi yang sebanding
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dan berbagai hubungan antar investasi. Valuasi dapat diperoleh dari referensi penilaian yang digunakan untuk perusahaanperusahaan sebanding atau aset (sebagai contoh mengalikan indikator kinerja utama Investee Company atau aset, seperti
EBITDA, dengan rasio valuasi yang relevan yang digunakan oleh berbagai perusahaan atau transaksi sebanding), kemudian
disesuaikan oleh manajemen dengan perbedaan antara investasi dan referensi sebanding, dan dalam hal tertentu dengan
referensi atas model penetapan harga opsi atau metode lain yang serupa. Lebih lanjut, apabila dimungkinkan, proyeksi distribusi
arus kas yang akan didistribusikan seiring dengan jatuh temponya utang akan turut dipertimbangkan dalam mendukung nilai
tercatat investasi. Investasi pada perusahaan tertutup akan dinilai pada harga perolehan dalam periode tertentu setelah akuisisi
sebagai indikator nilai terbaik.
Nilai yang ditentukan dengan menggunakan metodologi-metodologi tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk
namun tidak terbatas pada harga pada saat investasi tersebut diperoleh, sifat investasi, kondisi pasar, nilai perdagangan pada
bursa efek untuk efek-efek sebanding, kinerja operasi saat ini dan proyeksi kinerja operasi dan transaksi keuangan lebih lanjut
setelah akuisisi investasi. Metodologi valuasi melibatkan penilaian manajemen pada tingkat signifikan.
Ketidakpastian dalam valuasi dan/atau stabilitas nilai dari investasi yang tidak likuid dapat mengakibatkan adanya perbedaan
antara nilai valuasi Perseroan atas investasi dengan nilai pada saat investasi tersebut direalisasikan. Realisasi pada nilai yang
lebih rendah secara signifikan dibandingkan valuasi historis akan mengakibatkan volatilitas pada harga saham dan hasil operasi
serta arus kas yang dilaporkan Perseroan dari satu periode ke periode selanjutnya. Selain itu, kondisi di mana nilai aset terbukti
berbeda secara material dibandingkan valuasi historis dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor pada Perseroan.
Kinerja yang buruk atas investasi pada Investee Companies dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan
harga saham Perseroan dan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk menggalang dana untuk
investasi di masa depan
Pada saat salah satu dari Investee Companies Perseroan mengalami penurunan kinerja, kinerja keuangan dan harga saham
Perseroan dapat turun. Hal tersebut dapat menjadi lebih buruk jika beberapa Investee Companies utama Perseroan seperti
Adaro Energy dan Tower Bersama mencatatkan kinerja yang buruk mengingat perusahaan-perusahaan tersebut memberikan
kontribusi signifikan dalam portofolio Perseroan. Selanjutnya, sebagai akibat dari kinerja Investee Companies yang memburuk
pada Investee Companies, Perseroan dapat turut mencatatkan kerugian nilai pokok investasi. Kinerja yang buruk dan kerugian
atas nilai pokok investasi Perseroan pada Investee Companies dapat menyulitkan Perseroan dalam menghimpun dana dari
pasar modal. Investor dapat menolak berinvestasi di masa depan sebagai akibat dari memburuknya kinerja investasi Perseroan
pada Investee Companies dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Perseroan menghimpun dana untuk investasi di
masa depan.
Proses uji tuntas yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan investasi Perseroan pada Investee Companies tidak
dapat mengungkapkan seluruh fakta yang mungkin relevan terkait dengan investasi
Sebelum melakukan investasi, Perseroan melakukan uji tuntas di mana dianggap wajar dan tepat berdasarkan fakta dan kondisi
yang berlaku pada setiap investasi. Proses uji tuntas Perseroan terkait investasi pada perusahaan publik dibatasi pada informasi
yang disediakan oleh entitas tersebut. Pada saat melakukan uji tuntas Perseroan mungkin diwajibkan untuk mengevaluasi
permasalahan bisnis, keuangan, pajak, akuntansi, lingkungan dan hukum yang penting dan rumit. Konsultan eksternal, penasihat
hukum, akuntan dan penasehat keuangan mungkin terlibat dalam proses uji tuntas pada berbagai tahapan tergantung pada
jenis investasi. Namun demikian, ketika melakukan uji tuntas dan melakukan penilaian terkait investasi, Perseroan bergantung
pada sumber daya yang tersedia, termasuk informasi yang diberikan oleh target investasi, dan, dalam beberapa hal, uji tuntas
yang dilakukan oleh pihak ketiga. Uji tuntas yang Perseroan laksanakan sehubungan dengan peluang investasi mungkin tidak
dapat mengungkapkan atau menunjukan seluruh fakta relevan (termasuk penipuan) yang mungkin diperlukan atau membantu
dalam mengevaluasi peluang investasi tersebut. Selanjutnya, uji tuntas tersebut tidak selalu menjamin kesuksesan investasi.
Beberapa investasi Perseroan terdapat pada aset yang tidak likuid dan Perseroan mungkin gagal merealisasi laba
dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu yang cukup lama atau mengalami penurunan atas sebagian atau seluruh
nilai investasi pokok
Beberapa investasi Perseroan terdapat pada saham-saham perusahaan tertutup. Dalam kasus tersebut, Perseroan dapat
menjual investasinya melalui beberapa cara, termasuk perdagangan atau melalui pasar modal. Pada kasus tertentu, kemampuan
Perseroan untuk merealisasikan nilai dari investasi tergantung pada kemampuan Perseroan menyelesaikan penawaran umum
perdana saham atas suatu Investee Company di mana dilakukan investasi. Pada investasi saham di perusahaan terbuka,
kepemilikan saham dalam jumlah besar seringkali baru dapat dijual dalam jangka waktu yang lama, mengekspos hasil investasi
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Perseroan pada risiko penurunan harga pasar selama periode penjualan yang dimaksud. Dengan demikian, dalam kondisi
tertentu, Perseroan mungkin diharuskan menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga yang diharapkan dapat
direalisasi sebelumnya atau menunda (kemungkinan dalam jangka waktu cukup lama) rencana penjualan. Perseroan juga
mungkin tidak dapat langsung mendivestasi kepemilikannya pada waktu dimana dinilai tepat oleh Perseroan.
Perseroan seringkali menjajaki peluang investasi yang memiliki kompleksitas bisnis, peraturan, hukum, lingkungan
dan lain-lain
Investasi Perseroan mungkin melibatkan bisnis, peraturan atau hukum yang kompleks sehingga dapat menghalangi investasi
lain. Toleransi Perseroan terhadap kompleksitas menimbulkan risiko dikarenakan transaksi tersebut dapat menjadi lebih sulit
dan mahal serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk didanai maupun diselesaikan; selain itu, investasi tersebut juga
mungkin lebih sulit untuk dikelola atau lebih sulit untuk merealisasikan nilai dari aset yang diperoleh dari transaksi tersebut; dan
transaksi tersebut seringkali memiliki pengawasan peraturan yang lebih ketat dan risiko liabilitas kontinjensi yang lebih besar.
Sebagai contoh, beberapa Investee Companies dapat terlibat dalam litigasi, yang dapat melibatkan Perseroan, dan, dengan
demikian, Perseroan dapat mengalami kerugian melebihi total nilai investasinya pada entitas yang bersangkutan. Lebih lanjut,
beberapa Investee Companies melakukan kegiatan usaha pada sektor dengan tingkat risiko lingkungan hidup yang tinggi,
seperti pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Salah satu faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap
kinerja keuangan Perseroan dan Investee Companies.
Investee Companies Perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri di mana mereka beroperasi
Investee Companies Perseroan terlibat dalam beragam industri, terutama dalam industri sumber daya alam, infrastruktur dan
produk dan layanan jasa konsumen. Setiap industri tersebut tunduk pada sejumlah risiko inheren.
Investee Companies Perseroan dalam sektor sumber daya alam terutama tunduk pada risiko-risiko berikut, antara lain :
•

fluktuasi harga komoditas global dan regional;

•

perselisihan dan konflik terkait konsesi area dan hak tanah;

•

estimasi sumber daya dan cadangan yang tidak akurat;

•

kemampuan untuk memperoleh modal untuk mendanai pengembangan dan ekspansi mereka;

•

pemeliharaan dan pembaharuan ijin-ijin serta persetujuan Pemerintah lainnya yang relevan;

•

ketersediaan dan biaya mesin dan peralatan yang dibutuhkan;

•

ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu atas kepentingan mereka;

•

dampak peristiwa cuaca dan bencana alam;

•

fluktuasi biaya transportasi untuk memindahkan material dan produk lain;

•

fluktuasi biaya dan ketersediaan tenaga kerja;

•

terjaganya hubungan yang positif dengan komunitas lokal dan pemegang kepentingan lain; dan

•

timbulnya biaya kepatuhan lingkungan hidup dan peraturan lain.

Investee Companies Perseroan dalam sektor infrastruktur terutama mengalami risiko-risiko berikut, antara lain :
•

penundaan penerbitan ijin pemerintah terkait;

•

fluktuasi biaya mesin dan tenaga kerja;

•

ketersediaan dana untuk belanja modal dalam rangka memperluas dan memelihara kegiatan usaha mereka;
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•

tingkat kompetisi dalam industri;

•

kemampuan memperoleh tanah yang dibutuhkan pada harga ekonomis;

•

ketersediaan dan biaya pendanaan;

•

fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing;

•

fluktuasi pada harga materi konstruksi dan bahan baku lainnya, termasuk bahan mentah;

•

terjaganya hubungan yang positif dengan komunitas lokal dan pemegang kepentingan lain; dan

•

perubahan pada peraturan yang berlaku;

Investee Companies Perseroan pada sektor produk dan layanan jasa konsumen terutama mengalami risiko-risiko berikut,
antara lain :
•

turunnya pendapatan yang siap dibelanjakan di antara konsumen dan kondisi perekonomian secara umum di Indonesia;

•

ketergantungan pada hubungan signifikan dengan pemasok dan distributor utama;

•

perubahan pada teknologi dan keinginan pelanggan;

•

pengelolaan tingkat persediaan;

•

persaingan dari perusahaan lain dalam industri;

•

pola pembelian yang musiman;

•

terjaganya hubungan yang positif dengan komunitas lokal dan pemegang kepentingan lain; dan

•

ketergantungan pada pihak ketiga untuk memproduksi barang berkualitas agar tetap kompetitif.

Risiko-risiko yang disajikan di atas dapat mempengaruhi secara signifikan satu atau lebih Investee Companies Perseroan yang
bergerak dalam industri terkait, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kinerja mereka dan kemampuan Perseroan untuk
merealisasi nilai dari investasi Perseroan dalam perusahaan tersebut.
Investasi Perseroan pada Investee Companies tunduk pada sejumlah risiko inheren
Hasil Perseroan sangat tergantung pada kemampuan Perseroan memperoleh hasil yang menarik dari investasinya secara
berkesinambungan. Investasi Perseroan memiliki sejumlah risiko signifikan yang inheren dan unit pada kegiatan investasi,
termasuk sebagai berikut :
•

perusahaan-perusahaan di mana dilakukan investasi mungkin memiliki sumber daya keuangan yang terbatas dan
kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian, yang dapat disertai penurunan nilai
efek ekuitas atau agunan atau jaminan yang diberikan atas pinjaman mereka;

•

perusahaan-perusahaan di mana dilakukan investasi cenderung bergantung pada keahlian manajemen dan upaya
sekelompok kecil individu dan, sebagai akibatnya, kematian, cacat, pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja
atas satu atau lebih individu tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek Perseroan;

•

perusahaan-perusahaan di mana dilakukan investasi dari waktu ke waktu mungkin terlibat dalam litigasi, melakukan kegiatan
usaha yang cepat berubah dengan produk-produk yang berisiko menjadi usang dan mungkin diharuskan menambah modal
secara substansial untuk mendukung kegiatan operasi, mendanai ekspansi atau mempertahankan posisi kompetitifnya; dan

•

kejadian penipuan atau praktik penipuan lain yang dilakukan manajemen senior Investee Companies di mana Perseroan
berinvestasi dapat merusak upaya uji tuntas Perseroan mengenai perusahaan-perusahaan tersebut, dan apabila penipuan
tersebut terungkap dapat berdampak negatif terhadap valuasi Investee Company tersebut.
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Terjadinya salah satu kejadian di atas dapat berdampak negatif terhadap hasil investasi Perseroan dari masing-masing Investee
Companies Perseroan.
Perseroan tidak memiliki kontrol atas kegiatan operasi sehari-hari sebagian besar Investee Companies Perseroan
Perseroan tidak mengendalikan manajemen sehari-hari pada sebagian besar Investee Companies Perseroan, sehingga
Perseroan tunduk pada risiko tambahan terkait kinerja operasi dan keuangan mereka. Walaupun Perseroan memiliki sejumlah
pengaruh pada setiap Investee Companies, Perseroan tidak mengendalikan kegiatan operasi sehari-hari perusahaan tersebut
dan hal tersebut dapat menghalangi Perseroan untuk mengidentifikasi kelemahan utama dalam kinerja operasional dan
keuangan mereka yang dapat berdampak negatif pada nilai investasi Perseroan. Kinerja yang buruk atas Investee Companies
Perseroan dapat mencegah mitra potensial untuk berpartisipasi dalam usaha baru dengan Perseroan. Sebagai tambahan,
Perseroan juga dapat mengalami risiko reputasi sebagai pemegang saham yang dikenal dalam entitas tersebut apabila salah
satu Investee Companies Perseroan terlibat dalam kegiatan yang tidak tepat, terutama terkait Investee Companies Perseroan
yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, di mana sektor tersebut seringkali
menjadi target kampanye aktivis lingkungan hidup. Adanya reputasi buruk tersebut dapat berdampak negatif pada hubungan
Perseroan dengan anggota-anggota dalam jaringan bisnis Perseroan, kemampuan Perseroan menghimpun dana tambahan
dan kemampuan Perseroan melakukan kerja sama dengan mitra baru di masa mendatang.
Kegagalan Perseroan mengatasi dengan tepat benturan kepentingan dalam bisnis Perseroan dapat merusak reputasi
dan merugikan kegiatan usaha Perseroan
Seiring dengan ekspansi yang telah dilakukan maupun akan dilakukan Perseroan untuk memperluas jumlah dan cakupan
bisnisnya, Perseroan senantiasa menghadapi potensi benturan kepentingan terkait kegiatan investasi Perseroan. Perseroan dan
para pendiri mungkin memiliki objektif investasi yang tumpang tindih dan potensi benturan kepentingan akan timbul sehubungan
dengan beberapa peluang investasi. Lebih lanjut, benturan kepentingan mungkin dapat timbul dalam valuasi investasi dan
pengambilan keputusan untuk mengalokasi peluang investasi tertentu antara Perseroan dan Investee Companies. Perseroan
terkadang berada dalam situasi di mana Perseroan mungkin membeli investasi bersama-sama dengan para pendiri atau
pihak terafiliasi atau menjual investasi ke suatu perusahaan yang dikendalikan oleh pendiri atau pihak afiliasi dari mereka dan
konflik mungkin timbul terkait alokasi, penetapan harga dan waktu pelaksanaan transaksi tersebut serta keputusan akhir untuk
melepas transaksi tersebut. Apabila Perseroan gagal mengatasi benturan kepentingan tersebut secara tepat, hal tersebut dapat
berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan dan kemampuannya untuk menghimpun dana tambahan dari pasar modal
atau berpotensi mengakibatkan litigasi terhadap Perseroan.
Investasi Perseroan pada beberapa Investee Companies tertentu tunduk pada perjanjian antar pemegang saham,
yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendivestasikan investasinya dan mempengaruhi Investee
Companies tersebut
Sehubungan dengan investasi Perseroan pada beberapa Investee Companies, Perseroan menjadi pihak dalam perjanjian
antar pemegang saham pada Investee Companies tertentu. Perjanjian antar pemegang saham tertentu tersebut mengandung
ketentuan yang mengatur komposisi dewan komisaris dan susunan direksi, hak untuk menerima penawaran pertama (right of
first refusal), hak untuk ikut serta dalam transaksi (tag along right), tindakan korporasi tertentu yang mensyaratkan persetujuan
pemegang saham minoritas dan ketentuan lain yang umumnya terdapat pada perjanjian antar pemegang saham serupa.
Karenanya, kemampuan Perseroan untuk divestasi investasi pada Investee Companies tergantung kepada pembatasan
tertentu yang menghalangi Perseroan dalam menjual investasinya dalam waktu tertentu yang dikehendaki Perseroan, dan
kemampuan untuk mempengaruhi arah strategi dan manajemen dari Investee Companies menjadi terbatas. Pembatasan ini
dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam merealiasikan nilai maksimum dari investasi Perseroan pada perusahaanperusahaan tersebut dan, karenanya, dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.
Perseroan memiliki akses yang terbatas terhadap informasi terkait Investee Companies Perseroan dan, karenanya,
Perseroan tidak dapat mengkonfirmasi keakuratan dan kelengkapan dari informasi tersebut dan tidak dapat menyediakan
informasi apapun terkait perusahaan-perusahaan tersebut selain dari informasi terkini yang disediakan untuk publik.
Per 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan dengan kepemilikan efektif sebesar 16,4% pada Adaro Energy, 30,2% pada
Tower Bersama, 50,0% pada MPM, 43,3% pada Provident Agro, 17,9% pada Interra Resouces, 23,3% pada Seroja Investment,
9,4% pada Sihayo Gold, 13,1% pada Sumatra Copper & Gold dan 2,2% pada Finders Resources. Adaro Energy, Tower Bersama,
dan Provident Agro merupakan perusahaan tercatat di BEI, Interra Resources dan Seroja Investment merupakan perusahaan
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tercatat di SGX, dan Sihayo Gold, Sumatra Copper & Gold dan Finders Resources merupakan perusahaan tercatat di ASX.
Setiap perusahaan tercatat tersebut tunduk pada peraturan pencatatan dan kewajiban pelaporan pada masing-masing bursa
efek. Hak Perseroan, sebagai pemegang saham, untuk mendapatkan informasi dari masing-masing perusahaan tercatat tersebut
dibatasi oleh peraturan pencatatan dan kewajiban pelaporan dari masing-masing perusahaan tersebut.
Dengan demikian, informasi terkait dengan Investee Companies dan informasi mengenai kegiatan usaha dan keuangan
masing-masing Investee Companies yang tercatat dalam Prospektus ini didasarkan kepada dokumen dan informasi yang
telah tersedia untuk publik, termasuk laporan tahunan, informasi yang tersedia dari situs web perusahaan, dokumen yang
disampaikan perusahaan kepada bursa efek dimana masing-masing perusahaan tercatat, dan dalam hal MPM, prospektus
sehubungan penawaran umum perdana saham yang berlangsung pada bulan Mei 2013. Informasi terkait Investee Companies
tersebut dan kegiatan usaha masing-masing perusahaan yang disajikan di dalam Prospektus ini tidak diverifikasi oleh regulator
tertentu, Perseroan dan/atau lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Perseroan juga tidak dapat memastikan apabila informasi terkait Investee Companies and informasi mengenai kegiatan usaha
dan keuangan masing-masing Investee Company yang tercatat dalam Prospektus ini adalah yang terkini dan tidak terdapat
perubahan terhadap informasi tersebut sejak dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut (yang telah dikutip untuk
dimasukkan dalam Prospektus) dan, karenanya, kejadian yang merugikan pada Investee Companies yang telah tercatat di
bursa efek dapat tidak diketahui dan dapat memberikan dampak negatif terhadap investasi dan kinerja keuangan Perseroan.
6.3. Risiko Terkait Indonesia
Perseroan tunduk pada kondisi politik, ekonomi, hukum dan kebijakan di Indonesia. Seluruh kegiatan operasi dan aset
Perseroan berada di Indonesia. Perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan
politik, ekonomi, hukum, kebijakan maupun perkembangan global yang mempengaruhi Indonesia, sebagaimana dijelaskan di
bawah ini, tidak berada dalam kontrol Perseroan, dan hal tersebut dapat merugikan Perseroan yang pada akhirnya membawa
dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.
Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan dapat
mengganggu kegiatan usaha Perseroan serta mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya
sebagai konsekuensi apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
Perseroan secara historis memperoleh seluruh pendapatan dari kegiatan di Indonesia dan Perseroan mengantisipasi akan terus
memperoleh pendapatannya secara substansial dari Indonesia. Pasar-pasar tersebut secara historis ditandai volatilitas yang
signifikan, dan kondisi politik, sosial dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari kondisi ekonomi negara maju.
Risiko spesifik yang dapat memberikan dampak material pada kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan
Perseroan termasuk:
•

ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;

•

aktivitas perang, terorisme dan konflik sipil;

•

campur tangan Pemerintah, termasuk tarif, proteksionisme dan subsidi;

•

perubahan peraturan perundangan, perpajakan dan struktur hukum;

•

kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang lisensi, ijin dan otorisasi;

•

tindakan Pemerintah yang tidak konsisten;

•

kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan lainnya; dan

•

pengambilan aset.

Secara umum, investasi di pasar negara berkembang hanya cocok untuk investor berpengalaman yang dapat sepenuhnya
menghargai pentingnya risiko yang terlibat dalam berinvestasi di pasar tersebut. Investor juga harus mencatat bahwa
perkembangan politik dan sosial Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu dan dapat berubah dengan cepat sehingga
mengakibatkan informasi yang disampaikan pada Prospektus ini menjadi tidak relevan lagi dalam waktu yang relatif singkat.
Apabila salah satu risiko terkait dengan investasi di pasar berkembang, khususnya Indonesia, terjadi, kegiatan usaha, hasil
operasi dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan, dan nilai investasi investor dapat
turun secara signifikan.
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Sistem hukum Indonesia dipengaruhi kebijaksanaan/diskresi yang cukup besar dan ketidakpastian.
Prinsip hukum Indonesia dan praktek pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia berbeda secara material dari prinsip dan praktek
di dalam Amerika Serikat atau Uni Eropa. Sistem hukum Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental (civil law) berdasarkan
undang-undang tertulis, di mana keputusan pengadilan dan administrasi bukan merupakan yurisprudensi yang mengikat dan
tidak dipublikasi secara sistematis atau tersedia untuk masyarakat luas. Hukum komersial dan sipil Indonesia secara historis
berdasarkan hukum Belanda yang diterapkan sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan beberapa hukum tersebut
belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan Indonesia mungkin
tidak paham mengenai transaksi keuangan dan komersial yang rumit sehingga dalam praktek terdapat ketidakpastian dalam
penafsiran dan penerapan prinsip hukum Indonesia. Penerapan hukum Indonesia tergantung pada kriteria subyektif seperti
itikad baik dari para pihak dalam transaksi dan prinsip kebijakan publik, dampak praktis dari penerapan tersebut sulit atau tidak
mungkin diprediksi. Hakim di Indonesia menjalankan tindakan dalam suatu sistem hukum inquisitorial dan memiliki kekuatan
untuk mencari fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi dalam penggunaan kekuatan-kekuatan tersebut. Dalam
prakteknya, keputusan pengadilan di Indonesia dapat menghilangkan artikulasi analisis hukum dan fakta yang jelas atas
persoalan yang disajikan dalam sebuah kasus. Sebagai hasilnya, administrasi hukum dan pelaksanaan hukum dan peraturan
oleh pengadilan dan lembaga Pemerintah dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian sehingga
dapat memberikan pertimbangan yang tidak akurat pada saat Perseroan melaksanakan kontrak tertentu atau dampak dari
perkembangan dan penfasiran hukum Indonesia terhadap Perseroan.
Penafsiran dan pelaksanaan peraturan oleh pemerintah daerah di Indonesia tidak pasti dan dapat merugikan Perseroan.
Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dan beragam, mencakup banyak suku, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat.
Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek administrasi baik nasional maupun daerah. Periode
setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto ditandai dengan meluasnya permintaan untuk otonomi daerah yang
lebih besar. Menanggapi permintaan tersebut, pada tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang No. 22
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai hal yang
sama (terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 2008), dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No.33 tahun 2004 pada subjek
yang sama. Di bawah undang-undang tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan Pemerintah Daerah wewenang
dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang
dan adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan dan regulasi otonomi daerah telah mengubah lingkungan
peraturan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasi kekuasaan peraturan, pajak dan kekuasaan
lain dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini meliputi
kurangnya peraturan pelaksanaan pada tingkat otonomi daerah dan kurangnya tenaga kerja Pemerintah dengan pengalaman
sektor yang relevan dalam pada tingkat Pemerintah Daerah. Selain itu, preseden atau panduan lainnya terkait interpretasi dan
pelaksanaan peraturan dan regulasi otonomi daerah sangat terbatas. Sebagai tambahan, sesuai undang-undang otonomi daerah,
Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengadopsi peraturannya sendiri dan atas dalih peraturan otonomi daerah,
beberapa Pemerintah Daerah telah menerapkan berbagai larangan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari larangan,
pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah lain dan/atau tambahan terhadap larangan, pajak dan retribusi
yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan dapat dirugikan
dengan adanya pertentangan antara larangan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang.
Ketidakstabilan politik dan sosial dapat mempengaruhi Perseroan.
Sejak jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami suatu proses perubahan demokasi yang
menyebabkan timbulnya berbagai peristiwa politik dan sosial yang menunjukkan perubahan dinamis peta politik di Indonesia.
Sebagai sebuah negara demokrasi baru, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosial politik dan telah, dari waktu
ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan politik. Peristiwa-peristiwa tersebut telah menunjukkan
perubahan dinamis peta politik di Indonesia. Terdapat sejumlah besar partai politik dimana tidak ada sebuah partai politik
memenangkan mayoritas suara sampai saat ini. Hal tersebut telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan juga pada beberapa
kesempatan timbulnya kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai contoh, sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia terlibat demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik
membela maupun menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati, dan Presiden saat ini Susilo
Bambang Yudhoyono, sebagai respon dari sejumlah masalah, di antaranya pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi
aset negara, tindakan anti korupsi, desentralisasi dan otonomi propinsi dan kampanye militer pimpinan Amerika di Afganistan
dan Irak. Meskipun demonstrasi di Indonesia sejak tahun 2000 umumnya berlangsung damai, beberapa berubah menjadi
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kekerasan. Tidak ada jaminan bahwa demonstrasi tersebut atau sumber ketidakpuasan di masa depan tidak akan menyebabkan
ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut. Selain itu, gerakan separatis dan perselisihan antara kelompok agama dan suku
telah menyebabkan kerusuhan sosial dan sipil di berbagai wilayah di Indonesia.
Di tahun 2004, rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden, Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk
pertama kalinya. Rakyat Indonesia juga mulai memilih langsung pemimpin dan perwakilan di pemerintah daerah di tingkatan
propinsi dan kabupaten/ kota. Meningkatnya regulator pemilihan sangat cenderung diikuti oleh meningkatnya kegiatan politik di
Indonesia. Pada bulan April 2009, rangkaian pemilihan diselengarakan untuk memilih perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat
(termasuk nasional dan perwakilan daerah tingkat propinsi dan kabupaten/ kota). Pemilihan Umum Presiden Indonesia yang
diselenggarakan pada bulan Juli 2009 berakhir dengan dipilihnya kembali Presiden Yudhoyono. Meskipun pemilihan pada
bulan April 2009 dan Juli 2009 diselenggarakan secara damai, kampanye politik di Indonesia dapat meningkatkan tingkat
ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia. Perkembangan politik dan sosial di Indonesia dapat secara langsung maupun
tidak langsung berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
Aktivisme dan pemogokan tenaga kerja, atau kegagalan mempertahankan hubungan ketenagakerjaan yang memuaskan
dapat merugikan Perseroan.
Undang-undang dan peraturan yang memperbolehkan pembentukan organisasi buruh, ditambah dengan kondisi ekonomi
yang melemah, telah berakibat, dan akan terus menyebabkan keresahan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun
2000, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 (“Undang-undang Serikat Pekerja” atau “UU
Serikat Pekerja”). UU Serikat Pekerja memperbolehkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan
perusahaan. Pada tanggal 25 Februari 2003, komisi Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003
(“Undang-undang Ketenagakerjaan” atau” UU Ketenagakerjaan”). UU Ketenagakerjaan efektif pada tanggal 25 Maret 2003 dan
membutuhkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang dapat berdampak pada hubungan ketenagakerjaan secara substansial.
UU Ketenagakerjaan meningkatkan nilai pembayaran pesangon, uang jasa dan kompensasi kepada pekerja yang di PHK.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak atas pembayaran, antara lain:
(i) cuti tahunan yang tidak diklaim, (ii) biaya relokasi (jika ada), (iii) kompensasi sebesar 15% dari pembayaran pesangon dan/
atau penghargaan sesuai masa kerja (untuk karyawan yang memenuhi syarat), dan (iv) biaya tertentu lainnya. Karyawan yang
mengundurkan diri terkait perubahan kontrol perusahaan juga berhak, dalam UU Ketenagakerjaan, atas pembayaran pesangon
dan uang jasa. UU Ketenagakerjaan mewajibkan forum biparti yang terdiri dari pengusaha dan pekerja dan keanggotaan
mencakup 50% lebih dari pekerja perusahaan dalam menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan juga menciptakan
prosedur pemogokan buruh yang lebih permisif. Setelah penetapan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah
Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut
itu. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan berlaku kecuali ketentuan-ketentuan tertentu
yang berkaitan dengan (i) prosedur penghentian hubungan kerja (PHK) bagi karyawan yang melakukan kesalahan serius,
(ii) sanksi pidana pada karyawan yang menghasut atau berpartisipasi dalam aksi pemogokan illegal berupa penjara maupun
pengenaan hukuman moneter, (iii) serikat pekerja di perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja membutuhkan 50%
keanggotaan karyawan sebelum serikat pekerja tersebut memenuhi syarat untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan, dan
(iv) kemampuan untuk melakukan pengaturan outsourcing dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak berisi ketentuan
untuk melindungi tenaga kerja outsourcing pada saat penggantian perusahaan outsourcing. Dengan demikian, Perseroan
mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Ketenagakerjaan.
Pemerintah lebih lanjut mengusulkan untuk mengubah UU Ketenagakerjaan dalam hal yang, dalam pandangan aktivis buruh,
akan mengakibatkan penurunan manfaat pensiun, kenaikan penggunaan tenaga kerja outsourcing, dan melarang serikat
pekerja melakukan aksi pemogokan. Pada bulan April 2006, ribuan pekerja di seluruh Indonesia memprotes usulan revisi UU
Ketenagakerjaan. Pada bulan Januari 2007, Pemerintah berupaya merumuskan draf peraturan terkait pembayaran pesangon
yang akan mendefinisikan kembali hak karyawan memperoleh pembayaran pesangon. Usulan peraturan tersebut akan
memperkenalkan batas atas gaji dan membatasi kelayakan karyawan memperoleh pesangon berdasarkan UU Ketenagakerjaan.
Inisiatif tersebut juga mendapat tantangan signifikan dari serikat pekerja dan kelompok kepentingan karyawan. Diskusi mengenai
usulan peraturan telah ditangguhkan tanpa batas waktu.
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Indonesia terletak di daerah rawan gempa dan dipengaruhi risiko geologi signifikan yang dapat mengakibatkan
kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi.
Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah vulkanik paling aktif di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak
di zona pertemuan tiga lempeng litosfer utama, sehingga wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik signifikan
yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau gelombang air pasang yang bersifat menghancurkan. Pada tanggal 10 Januari
2012, sebuah gempa berkekuatan 7,3 melanda pesisir Sumatera dekat Banda Aceh. Gempa, tsunami dan aktivitas gunung
berapi telah mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerusakan properti yang luas. Selain peristiwa geologis tersebut, Indonesia
dilanda bencana alam lain seperti hujan lebat dan banjir, yang terakhir terjadi di Jakarta pada bulan Januari 2013. Banjir tersebut
telah menyebabkan hilangnya beberapa nyawa, pengungsian penduduk dalam jumlah besar dan kerusakan properti yang luas.
Walaupun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah
telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya tersebut
ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Namun, bantuan tersebut mungkin tidak akan terus datang,
dan mungkin tidak dapat dikirim ke penerima secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat mengirimkan bantuan asing untuk
masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, keresahan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya-upaya pemulihan
dan bantuan cenderung akan terus membebani keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban utangnya. Kegagalan Pemerintah tersebut atau pernyataan dari moratorium utang negara tersebut, dapat memicu
gagal bayarnya pinjaman sektor swasta dan mempengaruhi kegiatan operasi dan pelanggan serta pemasok Perseroan, sehingga
dapat berdampak secara material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
Kejadian-kejadian geologi di masa depan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Gempa yang signifikan
atau gangguan geologi lainnya di setiap kota di Indonesia yang padat penduduk dapat sangat mengganggu perekonomian
Indonesia dan merusak kepercayaan investor, sehingga dapat berdampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
Berjangkitnya penyakit menular di Indonesia atau tempat lain dapat membawa dampak merugikan perekonomian
negara Asia tertentu dan mungkin mempengaruhi hasil operasi Perseroan.
Berjangkitnya penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara-negara lainnya, yang disertai pembatasan perjalanan
dan karantina, dapat memiliki dampak negatif pada kegiatan usaha dan ekonomi di Indonesia sehingga akan turut mempengaruhi
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Sebagai contoh, mewabahnya Severe Acute Respiratory
Syndrome (“SARS”) pada tahun 2003 dan Avian Influenza (“Flu Burung”) pada tahun 2004 dan 2005 di Asia dan pada bulan April
2009, terjadi serangan virus Influenza A (H1N1) yang berasal dari Meksiko dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk laporan
dikonfirmasi di Indonesia, Hongkong, Jepang, Malaysia, Singapura dan wilayah Asia lainnya. Merebaknya flu burung, SARS, virus
Influenza A (H1N1) atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil pemerintah negara-negara yang terkena, termasuk
Indonesia, terhadap potensi meluasnya penyakit tersebut, dapat secara buruk mengganggu operasi Perseroan atau jasa atau
operasi pemasok dan pengguna akhir produk Perseroan, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa serangan flu burung, SARS, virus Influenza A (H1N1) atau
penyakit menular lainnya mungkin terjadi dapat mempengaruhi kondisi perkonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.
Perubahan perekonomian regional atau global dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha
Perseroan.
Perekonomian Indonesia secara historis menghadapi tantangan signifikan yang berasal dari memburuknya kondisi ekonomi
dan keuangan di negara dan wilayah lain, sehingga mengakibatkan, antara lain penurunan nilai mata uang, penurunan produk
domestik bruto (“PDB”), suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Krisis perekonomian
global yang terjadi baru-baru ini yang dimulai pada tahun 2008 mempengaruhi perekonomian Indonesia sebagaimana terlihat
pada penurunan tingkat pertumbuhan menjadi 5,5% pada tahun 2008 dari 6,3% pada tahun 2007. Pasar keuangan global telah
mengalami dan akan terus mengalami gejolak signifikan yang berasal dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan perumahan
sub prime di Amerika Serikat sejak tahun 2008, sehingga dapat menyebabkan masalah likuiditas yang timbul dari kebangkrutan
banyak institusi dan menghasilkan paket talangan pemerintah secara besar-besaran untuk bank dan institusi lain. Meskipun
perekonomian global telah membaik, pertumbuhan tersebut berlanjut pada laju moderat dan tidak stabil, terutama diwarnai
kekhawatiran mengenai besarnya utang pemerintah negara-negara tertentu di Eropa dan tempat lain dan kemampuan mereka
menopang beban tersebut. Krisis global juga telah mengakibatkan berkurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi
langsung asing, kegagalan lembaga keuangan global, kejatuhan nilai pasar modal global, volatilitas nilai tukar mata uang asing,
kemunduran pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya permintaan atas komoditas tertentu.
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Walaupun perekonomian Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak krisis ekonomi Asia dari pertengahan tahun
1997 sampai dengan 2002, tidak ada jaminan bahwa perkembangan kondisi perekonomian baru-baru ini dan kemampuannya
menghadapi perlambatan ekonomi global akan dapat terus berlanjut atau kondisi perekonomian Indonesia maupun negaranegara lain di kawasan Asia Pasifik yang sebelumnya memburuk tidak akan terjadi di masa mendatang. Secara khusus,
kehilangan kepercayaan investor pada sistem keuangan di pasar negara berkembang dan pasar lain, atau faktor-faktor lain,
dapat menyebabkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan internasional dan Indonesia dan menghambat atau membalik
pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.
Penurunan lanjutan dan signifikan dalam ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak
yang merugikan terhadap permintaan produk Perseroan dan selanjutnya kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan
prospek Perseroan. Selain itu, kurangnya ketersediaan kredit dan kepercayaan di pasar keuangan terkait dengan turunnya
kondisi pasar dapat mempengaruhi akses Perseroan ke modal serta akses pemasok dan pelanggan ke modal, sehingga pada
akhirnya dapat berdampak merugikan pada kemampuan Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal.
Situasi ekonomi global saat ini dapat memburuk lebih lanjut atau memiliki dampak yang lebih besar terhadap Indonesia dan
kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat mempengaruhi Perseroan dan harga pasar
Saham Yang Ditawarkan.
Beberapa lembaga pemeringkatan, termasuk Moody’s dan Standard & Poor’s, telah di masa lalu menurunkan peringkat negara
Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah bank serta perusahan lain. Saat ini, utang
jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing dinilai “Baa3 (stabil)” oleh Moody’s, “BB+ (positif)” oleh Standard & Poor’s,
dan “BBB- (stabil)” oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan
untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau keinginan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada
saat jatuh tempo. Walaupun tren baru-baru ini dalam peringkat negara Indonesia adalah positif di mana Moody’s meningkatkan
peringkat kredit luar negeri Indonesia, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch dan
lembaga pemeringkat lain tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia secara umum di masa
mendatang. Penurunan tersebut dapat berdampak material pada likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah
dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan memperoleh tingkat suku bunga
dan syarat komersial lainnya yang wajar atas pendanaan tambahan tersebut dan dapat berdampak merugikan pada Perseroan
dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan.
6.4. Risiko Terkait Kepemilikan atas Saham Perseroan
Kondisi pasar modal Indonesia atau di tempat lainnya dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan
ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.
Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham di BEI. Saat ini belum terdapat pasar untuk saham Perseroan.
Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan lebih
tidak stabil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dibandingkan pasar modal di negara-negara maju. Selain itu, harga
di pasar modal Indonesia umumnya lebih tidak stabil daripada di pasar modal lain.
Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat tertunda. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa
seorang pemegang saham Perseroan dapat melepas saham tersebut pada harga atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan
pemegang saham di pasar modal yang lebih likuid atau tidak sama sekali.
Walaupun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, saham Perseroan akan dicatatkan di BEI dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari setelah berakhirnya penjatahan untuk Penawaran Umum Perdana Saham di Indonesia. Selama periode tersebut,
pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan harga saham tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang
telah dibeli melalui BEI.
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Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi cukup jauh.
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup jauh, tergantung dari beberapa
faktor, termasuk:
•

perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dibandingkan perkiraan para investor dan analis;

•

perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

•

perubahan kondisi ekonomi, politik dan pasar di Indonesia secara umum;

•

perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya Asia) di pasar negara berkembang;

•

fluktuasi harga saham-saham di pasar modal;

•

keputusan dari proses atau ancaman litigasi; dan

•

penjualan saham oleh pemegang saham utama Perseroan.

Hasil historis yang dikontribusi oleh Investee Companies Perseroan sebaiknya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi
hasil investasi Perseroan di masa mendatang atau hasil yang diharapkan atas investasi pada Saham Perseroan
Hasil di masa lalu atau hasil yang berpotensi diperoleh di masa mendatang tak langsung berhubungan dengan hasil Saham
Perseroan. Kinerja Investee Companies yang positif secara berkelanjutan tidak selalu menghasilkan pengembalian investasi
yang positif dari investasi pada perusahaan-perusahaan tersebut, yang terutama tergantung pada waktu dan jumlah pembayaran
dividen oleh Investee Companies yang bersangkutan. Namun demikian, memburuknya kinerja Investee Companies cenderung
memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan sebagai hasil penghapusan atau penyesuaian sejenis dan sangat
mungkin mempengaruhi hasil investasi pada saham Perseroan.
Lebih lanjut, terkait pengembalian atas investasi-investasi Perseroan di masa lalu pada Investee Companies :
•

tingkat pengembalian investasi pada Investee Companies mencerminkan keuntungan yang belum direalisasi pada tanggal
dilakukannya valuasi yang mungkin tidak akan pernah dapat direalisasi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap nilai
akhir yang dapat direalisasi dari investasi tersebut;

•

hasil historis yang disajikan pada Prospektus ini sebagian besar berasal dari keuntungan yang diperoleh dari investasiinvestasi Perseroan sebelumnya, sedangkan hasil investasi di masa mendatang akan semakin tergantung pada kinerja
investasi baru-baru ini pada Investee Companies baik yang ada saat ini maupun di masa depan, dan investor secara
khusus tidak akan memperoleh manfaat dari nilai yang diciptakan dari keuntungan yang diperoleh dari investasi Perseroan
sebelum Penawaran Umum Perdana Saham ini dikarenakan nilai tersebut telah direalisasi;

•

kinerja investasi Perseroan di masa mendatang akan dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, termasuk faktor negatif
seperti gangguan di pasar keuangan global yang tidak ditemukan pada periode di mana data hasil historis disajikan dalam
Prospektus ini;

•

penilaian atas Investee Companies Perseroan mungkin memperoleh keuntungan dari peluang investasi dan kondisi pasar
secara umum pada periode historis atau siklus komoditas tertentu yang mungkin tidak berulang dan tidak ada jaminan
bahwa investasi Perseroan saat ini atau di masa mendatang pada Investee Companies akan memiliki peluang investasi
atau kondisi pasar yang sebanding;

•

hasil investasi historis Perseroan sebagian berasal dari Investee Companies Perseroan yang telah mapan dan, dengan
demikian, tingkat pertumbuhan mereka diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan di masa lalu; dan

•

Perseroan mungkin melakukan investasi di masa mendatang di mana terdapat kombinasi aset yang berbeda dalam hal
alokasi, strategi investasi, eksposur industri dan geografi, dan syarat dan kondisi ekonomi.
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Kepentingan pemegang saham pengendali mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan.
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dan dengan memperhatikan pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih, Edwin
Soeryadjaya akan memiliki 44,25% dari jumlah saham yang beredar (28,71% secara langsung dan 15,54% melalui PT Unitras
Pertama (“UP”)), Joyce S. Kerr akan memiliki sekitar 15,54% dari jumlah saham yang beredar (melalui UP) dan Sandiaga
Salahuddin Uno akan memiliki sekitar 28,71% dari jumlah saham yang beredar (secara langsung). Sebagai akibatnya, mereka
memiliki dan akan terus memiliki kekuasaan untuk mengendalikan Perseroan, termasuk kekuasaan untuk :
•

memberikan persetujuan penggabungan, konsolidasi atau pembubaran;

•

menggunakan pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;

•

memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan

•

menentukan hasil dari setiap tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham (selain persetujuan terhadap
transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimana pemegang saham pengendali yang memiliki benturan
kepentingan atau terafiliasi dengan Direktur, Komisaris, atau pemegang saham utama (didefinisikan sebagai pemilik
hak suara secara langsung/tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari total modal ditempatkan) yang memiliki benturan
kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan suara berdasarkan Peraturan Bapepam-LK), termasuk waktu dan
pembayaran dividen di masa depan.

Para pendiri Perseroan mungkin memiliki kegiatan usaha lain di luar investasi dengan Perseroan, termasuk kegiatan usaha di
industri yang sama dan mirip dengan sejumlah Investee Companies Perseroan di dalam maupun di luar Indonesia dan dapat
mengambil langkah-langkah, baik yang terkait atau tidak dengan Perseroan, yang menguntungkan mereka atau perusahaan
lain dibandingkan Perseroan, sehingga dapat berdampak material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil
operasi dan prospek Perseroan.
Dari waktu ke waktu, Perseroan telah dan akan terus terlibat dalam transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh pemegang
saham pengendali dan pihak terkait lain dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Walaupun setiap transaksi benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum
Perdana Saham harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK, tidak
ada jaminan bahwa setiap jumlah yang dibayarkan Perseroan dalam transaksi-transaksi tersebut mencerminkan harga yang
akan dibayarkan oleh pihak ketiga independen pada transaksi serupa.
Pendanaan investasi pada Investee Companies yang akan datang mungkin mengharuskan Perseroan menghimpun
tambahan modal ekuitas yang dapat mendilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan yang sudah ada
Perseroan bermaksud mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan tambahan di masa mendatang, terutama untuk
membiayai investasi pada Investee Companies baru. Penawaran efek di pasar modal tersebut mungkin dilakukan melalui
penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih
dahulu (rights issue). Dalam hal penawaran umum terbatas, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan
terdilusi pada setiap peningkatan permodalan tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih
dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut
memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan
setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa
pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau
tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.
Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya akan mempengaruhi harga saham
serta dividen Perseroan dalam mata uang asing.
Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai konversi harga saham Perseroan dalam
mata uang Rupiah di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi jumlah saham yang diterima oleh pemegang saham
dalam mata uang asing setelah perubahan mata uang atas (i) dividen kas atau distribusi lainnya akan dibayar dalam Rupiah atas
saham Perseroan, dan (ii) uang yang diterima saat menjual saham Perseroan dalam Rupiah dari penjualan di pasar sekunder.
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Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum
dipersyaratkan untuk dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat perubahan material yang merugikan dalam
bidang moneter, keuangan, politik, atau kondisi ekonomi di internasional dan nasional atau keadaan lain sehubungan
dengan keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan sehubungan dengan hal-hal apapun termasuk keadaan
usaha atau keadaan keuangan kami.
Peraturan No. IX.A.2 mengatur pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan berdasarkan keadaankeadaan yang terbatas sebagaimana yang diatur pada Bab XIX tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham, dimana
terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi (a) indeks harga saham gabungan di BEI
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 OJK berdasarkan
Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11.
Dengan demikian, walaupun apabila terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik,
atau kondisi ekonomi di internasional dan nasional atau keadaan lain sehubungan dengan keadaan kahar atau perubahan
material yang merugikan sehubungan dengan hal-hal apapun termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan kami yang
timbul sebelum penyelesain Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatan saham kami, Penawaran Umum Perdana
Saham masih harus tetap dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan Peraturan No. IX.A.2. Dalam situasi ini. investor yang
telah menerima alokasi saham tidak dapat membatalkan pembeliannya dan tetap diharuskan untuk melakukan investasi pada
saham meskipun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham tersebut setelah Penawaran
Umum Perdana Saham atau menyebabkan perdagangan atas Saham tersebut setelah Penawaran Umum Perdana Saham
menjadi jauh lebih rendah dari Harga Penawaran.
Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.
Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi terkait pemegang saham minoritas berdasarkan hukum
Indonesia mungkin lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain. Akibatnya,
pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang Indonesia saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya
berdasarkan undang-undang Indonesia seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah
seperti keabsahan tindakan Perseroan, prinsip kehati-hatian (fiduciary duties) dari manajemen Perseroan, direktur, komisaris
dan pemegang saham pengendali, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
Prinsip hukum tersebut dapat berbeda apabila Perseroan merupakan perusahaan yang didirikan di wilayah yuridis selain di
Indonesia. Secara khusus, konsep terkait fiduciary duties dari manajemen Perseroan belum pernah diajukan kepada pengadilan
di Indonesia. Tindakan derivatif terkait dengan tindakan komisaris atau direktur tidak pernah dibawa atau diuji di pengadilan
Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru ditentukan sejak 1995 dan belum teruji dalam prakteknya. Walaupun
tindakan dapat dilakukan di bawah hukum Indonesia, ketiadaan preseden dapat membuat penuntutan atas perkara perdata
tersebut jauh lebih sulit. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan
sama atau cukup dibandingkan dengan hak atau upaya hukum yang tersedia di yurisdiksi lain dalam melindungi kepentingan
pemegang saham minoritas.
Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan di Indonesia.
Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Hampir seluruh Komisaris, Direktur
dan pejabat eksekutif bertempat tinggal di Indonesia. Hampir seluruh aset Perseroan dan sebagian besar aset milik Komisaris,
Direktur dan pejabat eksekutif berada di Indonesia.
Tidak dimungkinkan bagi investor untuk menggugat Perseroan dari luar Indonesia atau pihak-pihak tertentu memberlakukan
hukum asing terhadap Perseroan atau pihak terkait di luar Indonesia. Selain itu, keputusan pengadilan yang diperoleh di
pengadilan di luar Indonesia tidak dapat dilaksanakan dalam pengadilan Indonesia. Akibatnya, pemegang saham Perseroan
disyaratkan untuk menggugat Perseroan di Indonesia menurut hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang secara de novo akan
diperlukan sebelum pengadilan Indonesia melaksanakan putusan dari pengadilan asing di Indonesia.
Klaim dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sebanyak yang tersedia di yuridikasi
hukum lain. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama
atau pada tingkat yang sama dengan pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia meskipun keputusan pengadilan
negara asing dapat disampaikan pada saat persidangan di Indonesia sebagai bukti pendukung atas hal-hal yang diatur oleh
hukum negara asing yang relevan dan dapat diberikan bobot pembuktian apabila pengadilan di Indonesia, dalam kebijakannya,
menganggap keputusan tersebut tepat dalam kondisi tersebut.
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Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) berdasarkan undang-undang tertulis, di mana
keputusan pengadilan dan administrasi bukan merupakan yurisprudensi yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis.
Penerapan hukum Indonesia tergantung, sebagian besar, pada kriteria subyektif seperti itikad baik para pihak dan ketertiban
umum. Hakim di Indonesia menjalankan tindakan dalam suatu sistem hukum inquisitorial dan memiliki kekuatan untuk mencari
fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi dalam penggunaan kekuatan-kekuatan tersebut. Administrasi hukum dan
peraturan oleh pengadilan dan lembaga Pemerintah dapat dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian.
Selain itu, karena sengketa yang berkaitan dengan hal-hal komersial dan transaksi keuangan modern dan instrumen yang dibawa
relatif sedikit di pengadilan Indonesia, pengadilan Indonesia tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani hal-hal
tersebut, sehingga dalam praktek terdapat ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia.
Tidak ada kepastian mengenai waktu yang diperlukan untuk memproses kasus di pengadilan Indonesia, dan hasil dari proses
di pengadilan Indonesia mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses serupa di yurisdiksi lain. Dengan demikian,
investor mungkin tidak mendapatkan penegakan cepat dan merata terkait dengan hak-hak hukum mereka.
Hak investor asing dalam penawaran umum terbatas di masa depan dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku
di negara masing-masing sehingga dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.
Sesuai dengan Peraturan No IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebuah perusahaan terbuka harus memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada
pemegang saham Perseroan untuk membeli dan membayar sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan
kepemilikan mereka ketika terjadi penerbitan saham baru.
Dalam hal Perseroan menawarkan kepada pemegang sahamnya hak untuk membeli atau memesan saham atau menawarkan
untuk mendistribusikan saham kepada pemegang saham, pemegang saham asing mungkin tidak dapat melaksanakan hak
tersebut kecuali penawaran tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah domisili pemegang saham
tersebut. Sebagai contoh, pemegang saham dari Amerika Serikat mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut untuk
membeli saham baru Perseroan kecuali pernyataan pendaftaran sehubungan dengan saham baru berdasarkan U.S. Securities
Act dinyatakan efektif atau diperolehnya pengecualian atas pernyataan pendaftaran berdasarkan U.S. Securities Act.
Setiap kali Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran umum lainnya, Perseroan akan melakukan
evaluasi atas biaya dan kemampuannya untuk dapat mematuhi peraturan di luar Indonesia, dan faktor-faktor lainnya yang
dianggap perlu oleh Perseroan. Walaupun demikian, Perseroan dapat saja memilih untuk tidak memenuhi peraturan pasar
modal di beberapa wilayah hukum tertentu dan apabila Perseroan melakukan hal tersebut dan tidak mendapatkan pengecualian
terhadap peraturan dan persyaratan pendaftaran dalam yurisdiksi tertentu, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut
tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas atau penawaran umum lainnya dan dapat mengalami dilusi atas
kepemilikan saham. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin pembeli Saham Yang Ditawarkan dapat menjaga
persentase kepemilikan saham secara proporsional setiap saat. Karena penawaran umum terbatas di Indonesia pada umumnya
memungkinkan para peserta untuk membeli saham dengan diskon yang cukup besar terhadap harga pasar yang berlaku,
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang saham mengalami kerugian ekonomi.
Informasi yang tersedia mengenai perusahaan di pasar modal Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan pasar
modal di negara-negara maju.
Terdapat perbedaan antara tingkat peraturan dan pemantauan di pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pedagang efek
dan pihak lain dengan pasar modal di negara-negara maju tertentu. OJK dan Bursa Efek bertanggung jawab untuk meningkatkan
keterbukaan dan standar peraturan lain di pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai
persyaratan keterbukaan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lain. Namun, informasi yang tersedia di publik mengenai
perusahaan di Indonesia kemungkinan masih lebih sedikit dibandingkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan publik
di negara-negara maju.
Pelaksanaan peraturan Bapepam-LK tentang benturan kepentingan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan
transaksi-transaksi yang terbaik untuk kepentingan Perseroan.
Dalam rangka melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan Bapepam-LK memberikan hak kepada pemegang
saham independen perusahaan publik Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap transaksi yang material maupun
tidak, yang mengandung unsur “benturan kepentingan” berdasarkan Peraturan Bapepam-LK kecuali benturan tersebut terjadi
sebelum perusahaan tercatat pada BEI dan telah diungkapkan seluruhnya dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran yang
relevan. OJK memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan ini dan para pemegang saham Perseroan juga berhak untuk
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mencari penegakan atau membawa tindakan penegakan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK. Persyaratan untuk memperoleh
persetujuan pemegang saham independen dapat memberatkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan bisa menyebabkan
Perseroan melepaskan transaksi tertentu yang merupakan terbaik untuk kepentingan Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan
bahwa persetujuan dari pemegang saham independen (jika diperlukan) dapat diperoleh.
Penjualan saham di masa mendatang oleh Perseroan dan pemegang saham saat ini dapat mempengaruhi harga pasar
saham Perseroan.
Penjualan saham di masa yang akan datang dalam jumlah besar melalui pasar modal, atau persepsi bahwa penjualan tersebut
akan terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saat ini atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal
melalui penawaran umum saham tambahan atau efek yang berhubungan dengan saham. Perseroan dan pemegang saham
Perseroan masing-masing telah menyetujui pembatasan terhadap kemampuan mengalihkan atau menjual saham Perseroan
dalam jangka waktu tertentu dari sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI dan tunduk pada sejumlah pengecualian
dan pengesampingan oleh Agen Penjualan internasional. Saat ini sejumlah 792.200.000 saham yang dimiliki oleh Edwin
Soeryadjaya dan sejumlah 403.800.000 saham yang dimiliki oleh Sandiaga Salahuddin Uno telah digadaikan sebagai jaminan
atas fasilitas pinjaman yang dilakukan oleh mereka dan jika gadai saham tersebut dieksekusi, pengalihan saham terkait dengan
eksekusi tersebut tidak dapat dibatasi. Selain itu, penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di masa yang akan datang
setelah berakhirnya pembatasan sebagaimana tersebut di atas atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat
mengakibatkan turunnya harga saham dan membuat Perseroan mengalami kesulitan dalam menghimpun dana.
Peraturan di Indonesia memiliki ketentuan berbeda dari peraturan yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang
saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham
Perseroan tunduk pada peraturan hukum Indonesia dan peraturan pencatatan dari BEI. Secara khusus, pelaksanaan dan
ketentuan RUPS akan senantiasa diatur oleh peraturan hukum Indonesia.
Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan terkait RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk menghadiri
dan memberikan suara pada RUPS tersebut dapat berbeda dari yurisdiksi negara di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang
saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS, berdasarkan peraturan hukum Indonesia,
adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebebelum tanggal panggilan
RUPS (“Tanggal Pencatatan”), terlepas dari pemegang saham tersebut telah menjual sahamnya setelah Tanggal Pencatatan dan
sebelum RUPS. Selanjutnya, investor yang mendapatkan saham mereka setelah Tanggal Pencatatan (sebelum dilaksanakannya
RUPS) tidak dapat menghadiri dan memberikan suara pada RUPS. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa
mereka harus tunduk pada prosedur dan pelaksanaan hak terkait RUPS Perseroan yang dapat berbeda dengan peraturan di
yurisdiksi lainnya.
Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen.
Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen terkait dengan saham Perseroan akan tergantung pada kinerja keuangan
Perseroan di masa depan, yang, selanjutnya, sangat bergantung pada kinerja Investee Companies Perseroan dan pembayaran
dividen dari mereka. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen atau Direksi Perseroan
akan memberikan rekomendasi atau pemegang saham Perseroan akan menyetujui pembayaran dividen.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN.

59

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
Kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas
Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Mei 2013 atas laporan keuangan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota
firma BDO International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut:
•
Pada tanggal 15 Mei 2013, Perseroan menandatangani term loan facility agreement dari ING Bank N.V., cabang Singapura
dengan batas maksimum sebesar USD80 juta yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pembelian saham di
MPM dan untuk kebutuhan korporasi. Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas ini sebesar USD20 juta pada
tanggal 29 Mei 2013 dan USD20 juta pada tanggal 3 Juni 2013. Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit
ini dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Subbab Perjanjian-perjanjian
Penting dengan Pihak Ketiga.
•
Pada tanggal 20 Mei 2013, berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan, para pemegang
saham Perseroan: (1) menerima dan menyetujui bahwa laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas
induk untuk tahun buku 2012 adalah sebesar Rp1.816,6 miliar; dan (2) menerima dan menyetujui bahwa untuk memenuhi
ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasar 70 ayat (1) UUPT, maka Perseroan akan menyisihkan dana
sebesar Rp20 miliar sebagai dana cadangan wajib Perseroan.
•
Pada tanggal 22 Mei 2013, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Permata Tbk.
(“Bank Permata”) dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berulang (revolving) sebesar USD10 juta yang akan
jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2014. Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas ini sebesar USD10 juta
pada tanggal 3 Juni 2013. Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit ini dapat dilihat pada Bab VIII mengenai
Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Subbab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.
•
Pada tanggal 27 Mei 2013, Perseroan, PT Nusa Raya Cipta Tbk. (“NRC”) dan PT Kencana Anugerah Sejahtera (“KAS”)
bersama-sama sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tagihan dan Hak Opsi tanggal 18 Maret 2013
di mana berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan mengalihkan hak tagihnya kepada KAS dan hak opsinya di BUS
kepada NRC dengan harga pembelian sebesar Rp120 miliar. Perjanjian pengakhiran ini terhitung efektif sejak tanggal
penandatanganan. Sebagai akibat dari pengakhiran ini, Perseroan akan tetap memiliki hak tagihan kepada KAS dengan
jumlah maksimum Rp86 miliar dan Perseroan tetap memiliki hak opsi yang dapat ditukarkan dengan saham KAS di BUS
dalam jumlah sebesar 63.272 saham, yang mewakili 14,38% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh di BUS.
•
Pada tanggal 18 Maret 2013, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengambilalihan Saham dengan NRC, yang telah
diubah pada tanggal 27 Mei 2013, berdasarkan mana NRC akan mengeluarkan 173.913.000 saham baru, yang merupakan
8,0% dari modal ditempatkan dan disetor NRC sebelum penawaran umum perdana saham NRC, kepada Perseroan dan
Perseroan telah setuju untuk mengambil alih atas saham tersebut dengan nilai sebesar Rp120 miliar. Saham baru yang
diterbitkan oleh NRC kepada Perseroan harus tunduk pada ketentuan lock-up selama delapan bulan mulai, terhitung sejak
tanggal pernyataan pendaftaran NRC dinyatakan efektif oleh OJK. Perseroan telah melakukan pembayaran atas harga
pembelian saham baru dalam NRC sebesar Rp120 miliar pada tanggal 5 Juni 2013 dan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor NRC telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima oleh Menkumham pada tanggal 10 Juni 2013
berdasarkan Surat dari Menkumham No. AHU-AH.01.1022581.Tahun 2013. Dengan telah diterimanya pemberitahuan dari
Menkumham tersebut, maka penerbitan saham baru tersebut telah efekfif dan saat ini Perseroan telah tercatat sebagai
pemegang/pemilik dari saham baru pada Daftar Pemegang Saham NRC sebesar 8,00% (delapan persen).
•
Pada tanggal 30 Mei 2013, Perseroan menandatangani fasilitas kredit dari DBS Bank Ltd. sebesar USD80 juta yang
terdiri dari (i) USD40 juta term loan facility dan (ii) USD40 juta revolving credit facility yang akan digunakan antara lain
untuk pembayaran sebagian pembelian saham di MPM. Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas ini sebesar
USD40 juta pada tanggal 3 Juni 2013. Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit ini dapat dilihat pada Bab VIII
mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Subbab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.
•
Pada tanggal 5 Juni 2013, Perseroan telah membayar kepada Excel Dragon Overseas Inc. (“Excel”) dan Ciroden Alliance
Limited (“Ciroden”) masing-masing sebesar USD10,3 juta dan USD4,1 juta terkait pembelian saham milik mereka di MPM.
•
Pada tanggal 7 Juni 2013, TWU telah menandatangani facility agreement sebesar USD150 juta dengan (i) HSBC, cabang
Jakarta dan Standard Chartered Bank, sebagai Mandated Lead Arrangers, (ii) bank dan lembaga keuangan, dan (iii) HSBC,
selaku Agen Fasilitas, yang terdiri dari fasilitas A sebesar USD36 juta, fasilitas B sebesar USD64 juta, dan fasilitas C sebesar
USD50 juta dalam rangka pembiayaan kembali atas Facility Agreement tanggal 18 Agustus 2011 dengan bank sindikasi
dari keperluan umum perusahaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit ini dapat dilihat pada Bab VIII
mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Subbab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
8.1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian SIS No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana
diubah dengan Akta Pengubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198.HT.01.01.
TH’92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993
dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal
5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah berdasarkan :
a.

Akta Berita Acara No. 29 tanggal 31 Agustus 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-10.418 HT.01.04.Th.2000
tanggal 17 Mei 2000, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1777/
RUB.09.05/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal
23 Januari 2004, Tambahan No. 868 (“Akta No. 29/1999”).
Berdasarkan Akta No. 29/1999, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan termasuk
mengubah jangka waktu berdirinya Perseroan menjadi tidak terbatas.

b.

Akta Berita Acara No. 19 tanggal 17 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar
No. C-11891 HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 Juli 2002, telah didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1777/BH.10.24/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 73 (“Akta No. 19/2002”).
Berdasarkan Akta No. 19/2002, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
(i) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp2.500.000.000 menjadi Rp5.000.000.000 dengan
cara mengeluarkan 2.500 saham dalam simpanan, masing-masing saham dengan harga nominal Rp1.000.000 atau
seluruhnya berjumlah Rp2.500.000.000; dan
(ii) Perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

c.

Akta Berita Acara No. 59 tanggal 29 November 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan No. C-14122 HT.01.04.
TH.2003 tanggal 20 Juni 2003, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah
No. 1777/RUB.09.05/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 74 (“Akta No. 59/2002”).
Berdasarkan Akta No. 59/2002, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
(i) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp7.700.000.000
dengan cara mengeluarkan 2.700 saham dalam simpanan, masing-masing saham dengan harga nominal Rp1.000.000
atau seluruhnya berjumlah Rp2.700.000.000; dan
(ii) Perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

d.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 45 tanggal 14 Juli 2008, yang dibuat di hadapan
Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0059432.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Jakarta Pusat di bawah No. 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 2011, Tambahan No. 410 (“Akta No. 45/2008”).
Berdasarkan Akta No. 45/2008, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menyesuaikan seluruh ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang termaktub dalam UUPT.
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e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 89 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat
di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-29895 tanggal 21 September 2011 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075851.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 September 2011 dan telah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013 (“Akta No. 89/2011”).
Berdasarkan Akta No. 89/2011, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 10 ayat (7), Pasal 13
ayat (2) b, Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

f.

Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa No. 112 tanggal 29 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.10-21530 tanggal 14 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0053804.
AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di
bawah No. 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013 (“Akta No. 112/2012”).
Berdasarkan Akta No. 112/2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 19 Anggaran Dasar
Perseroan.

g.

Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 18 September 2012, yang dibuat di
hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-57342.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0097210.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 dan telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013 (“Akta No. 11/2012”).
Berdasarkan Akta No. 11/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
(i) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000;
(ii) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari Rp7.700.000.000 menjadi Rp244.167.000.000
dengan cara mengeluarkan 236.467 saham dalam simpanan, yaitu sebanyak 2.300 saham dan kemudian
mengeluarkan lagi 234.167 saham baru; dan
(iii) Perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

h.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,
S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU- 09361.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU- 0016289.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07576 tanggal 4 Maret
2013 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 09.05.1.46.46284 tanggal
9 April 2013 (“Akta No. 112/2013”).
Berdasarkan Akta No. 112/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
(i)

1.
2.

(ii)

1.

2.

Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal
sebesar Rp1.000.000 berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100;
Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp500.000.000.000 berubah menjadi
Rp976.668.000.000, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran
Saham Baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 430.883.000
saham dengan nilai nominal saham Rp100, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Republik
Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham dengan ini
mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.
Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan
Keputusan ini, termasuk untuk menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum
Perdana Saham dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh pemegang saham dan
menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan.
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3.

Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas
pada:
Menetapkan Harga Penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
Menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral
Efek Indonesia; dan
Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek
Indonesia.

(iii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama
Perseroan, dari sebelumnya bernama perseroan terbatas PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, menjadi perseroan
terbatas PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran
Dasar Perseroan.
(iv) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka
antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar
Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah
dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi,
perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
penunjang sebagai berikut :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)

menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan sistem komunikasi, barang-barang elektronik
dan elektrik, kimia/petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa usaha industri lainnya dan
memperdagangkan hasil-hasilnya.
menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan, pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi,
gedung, jalan, jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun
sebagai pelaksana.
menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan
pendirian gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada dan melakukan penjualan serta sewa
menyewa gedung-gedung.
berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung
kantor, apartemen, condominium, properti serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha sebagai developer
dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah
(land clearing), pemerataan, pemetaan, perkavlingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun
tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada diatasnya.
menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal,
baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau
secara amanat.
bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan
dan/atau badan hukum lain baik dari luar negeri.
menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan investasi
pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian
atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau
pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham,
melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam
bidang-bidang usaha di atas.

63

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 12 (dua belas)
Entitas Anak, 22 (dua puluh dua) Entitas Asosiasi dan 9 (sembilan) Instrumen Keuangan, sebagai berikut:
No.

Nama perusahaan

Entitas Anak langsung
1.
PT Saratoga Sentra Business (“SSB”)
2.
PT Nugraha Eka Kencana (“NEK”)
3.
PT Wahana Anugerah Sejahtera (“WAS”)
4.
PT Bumi Hijau Asri (“BHA”)
5.
PT Wana Bhakti Sukses Minteral (“WBSM”)
Entitas Anak tidak langsung
6.
PT Sinar Mentari Prima (“SMP”)

Domisili

Kegiatan usaha utama

Tahun Mulai
Operasi
Komersial

Tahun
Penyertaan

Kepemilikan efektif

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

Investasi
Investasi
Investasi
Investasi
Investasi

2005
2003
2005
2007
2007

2005
2003
2009
2010
2011

99,9%
99,9%
99,8%
99,9%
73,7%

Jakarta

FSO

2008

2010

7.

PT Pelayaran Antarbuwana Pertala (“PAP”)

Jakarta

Investasi

1993

2011

8.
9.
10.
11

PT Tri Wahana Universal (“TWU”)
PT Interra Indo Resources (“IIR”)
PT Sukses Indonesia (“Sukses”)
PT Satria Sukses Makmur (“SSM”)

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

Investasi
Investasi
Investasi
Persewaan ruang kantor

2006
2004
2001
2007

2011
2006
2002
2007

12.
PT Sarana Asri (“SA”)
Entitas Asosiasi Langsung
13.
PT Adaro Strategic Capital (“ASC”)
14.
PT Adaro Strategic Lestari (“ASL”)
Entitas Asosiasi Tidak Langsung
15.
PT Adaro Strategic Investments (“ASI”)

Jakarta

Investasi

2008

2008

56,9% ( 50,0% melalui SSB dan
30,0% melalui SSS)
56,9% ( 50,0% melalui SSB dan
30,0% melalui SSS)
35,0% (47,5% melalui WBSM)
99,9% (99,9% melalui SSB)
99,6% (99,7% melalui NEK)
99,8% (melalui 60% SSB dan
40% melalui Sukses)
59,9% (60,0% melalui BHA)

Jakarta
Jakarta

Investasi
Investasi

2009
2009

2009
2009

25,0%
29,8%

Jakarta

Investasi

2009

2009

16.

PT Adaro Energy Tbk. (“Adaro Energy”)

Jakarta

2004

2007

17.
18.
19.
20.

PT Baskhara Utama Sedaya (“BUS”)
PT Lintas Marga Sedaya (“LMS”)
PT Provident Agro Tbk. (“Provident Agro”)
PT Mutiara Agam (“MA”)

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Padang

Pertambangan dan perdagangan
batubara
Investasi
Infrastruktur jalan tol
Perkebunan kelapa sawit
Perkebunan kelapa sawit

2004
2005
2006
1987

2006
2006
2006
2007

21.
22.

PT Agro Maju Raya (“Amara”)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (“MPM”)

Jakarta
Jakarta

2010
1988

2010
2010

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

2001
2003
2004
2005
2005
2006
2004
2007
2004

2008
2007
2007
2005
2005
2011
2011
2007
2009

32.

PT Etika Karya Usaha (“EKU”)
PT Karunia Barito Sejahtera (“KBS”)
PT Anugerah Buminusantara Abadi (“ABA”)
PT Bangun Daya Perkasa (“BDP”)
PT Tenaga Listrik Gorontalo (“TLG”)
PT Saratoga Power (“SP”)
PT Medco Power Indonesia (“Medco Power”)
PT Saratoga Infrastruktur (“SI”)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (“Tower
Bersama”)
PT Telenet Internusa (“TI”)

Perkebunan kelapa sawit
Penyedia produk dan layanan
otomotif
Real estat/ apartemen
Investasi
Kontraktor pertambangan
Investasi
Pembangkit tenaga listrik
Pembangkit tenaga listrik
Pembangkit tenaga listrik
Jasa Jalan Tol
Infrastruktur telekomunikasi

Jakarta

Telekomunikasi

2001

2005

33.

Seroja Shipping Services Pte. Ltd. (“SSS”)

Singapura

Jasa angkutan laut

2010

2012

34.

Trans LK Maritime Singapore (“TLMS”)

Singapura

Investasi

2010

2012

35.
36.

Seroja Investment Limited (“Seroja Investments”)
PT Nusa Raya Cipta Tbk. (“NRC”)

Singapura
Jakarta

Jasa angkutan laut
Jasa konstruksi untuk bangunan
komersial dan infrastruktur

1993
1975

2012
2013

26,2% (74,9% melalui ASC dan
25,1% melalui ASL)
16,4% (4,9% langsung dan
43,9% melalui ASI)
40,0% (40,0% melalui IIR)
18,0% (45% melalui BUS)
43,3% (43,3% melalui SSB)
43,3% (0,1% melalui SSB dan
99,9% melalui Provident Agro)
25,0% (25,0% melalui SSB)
44,9% (30,5% melalui Perseroan
dan 14,4% melalui NEK) (2)
29,4% (49,0% melalui SA)
33,6% (33,6% melalui SSB)
33,6% (99,9% melalui KBS)
50,0% (50,0% melalui SSB)
46,3% (92,5% melalui BDP)
24,1% (24,1% melalui SSB)
12,3% (51% melalui SP)
49,9% (50% melalui WAS)
30,2% (25,2% melalui WAS dan
10,1% melalui SI)
30.5% (0,5% melalui WAS dan
99,5% melalui Tower Bersama)
23,3% (100% melalui Seroja
Investments)
23,3% (100% melalui Seroja
Investments)
23,3%
8,0%(3)

Inggris

Pertambangan polimetal

2006

2012

13,0%

Australia
Singapura
Australia

Pertambangan emas
Pertambangan minyak dan gas
Pertambangan polimetal

1987
1994
2004

2012
2012
2013

9,4%
17,9%
2,2%

Jakarta
Jakarta

Investasi
Investasi

2005
2007

2007
2007

Perantara Pedagang Efek dan
Penjamin Emisi Efek
Jasa angkutan laut

1997

2005

19,7% (19,7% melalui SSB)
19,9% (0,3% melalui SSB dan
99,7% melalui KMK)
1,0% (1,0% melalui SSB)

2001

2007

(1)

Instrumen Keuangan Langsung
37.
Sumatra Copper and Gold plc (“Sumatra Copper
& Gold”)
38.
Sihayo Gold Limited (“Sihayo Gold”)
39.
Interra Resources Limited (“Interra Resources”)
40.
Finders Resources Limited (“Finders Resources”)
Instrumen Keuangan Tidak Langsung
41.
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (“KMK”)
42.
PT Laju Kencana Murni (“LKM”)
43.

PT DBS Vickers Securities Indonesia (“DBS”)

Jakarta

44.

PT Pulau Seroja Jaya (“PSJ”)

Jakarta

(1)
(2)
(3)

20,9% (48,9% melalui LKM dan
48,0% melalui TLMS)

TWU merupakan Entitas Anak tidak langsung Perseroan melalui PT Wana Bakti Sukses Mineral yang merupakan pemegang saham terbesar dan memiliki pengendalian berupa
kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional TWU yang dicerminkan dengan keterwakilan direksi dalam komposisi manajemen TWU, yaitu Husni Heron.
Besarnya kepemilikan saham Perseroan pada MPM setelah penawaran umum perdana saham MPM dan setelah Perseroan mengakuisisi tambahan saham MPM dari pemegang
saham lainnya.
NRC saat ini sedang melakukan penawaran umum perdana saham dan belum memperoleh Pernyataan Efektif pada saat Prospektus ini diterbitkan. Kepemilikan saham
Perseroan pada NRC akan terdilusi sebagai akibat penawaran umum perdana saham tersebut.
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8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai berikut:
No.

Izin

Perseroan
1.
TDP

2.

SIUP (Besar)

SSB
3.
TDP

4.

SIUP (Besar)

WAS
5.
TDP

6.

SIUP (Besar)

WBSM
7.
TDP

Nomor, tanggal dan instansi

Keterangan

No. 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013, dikeluarkan Berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
No. 01781-01/PB/P/1.824.271 tanggal 3 April 2013 Wajib didaftar ulang pada tanggal 17 Juni 2015
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
No. 09.05.1.46.51597 tanggal 16 April 2013, dikeluarkan Berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2015
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah dan Perdagangan Daerah Tingkat II Kota
Administrasi Jakarta Pusat
No. 00577-01/PB/P/1.824.271 tanggal 5 April 2013, Wajib didaftar ulang pada tanggal 5 Agustus 2016
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
No. 09.05.1.46.52345 tanggal 5 September 2011, Berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah dan Perdagangan Daerah Tingkat II
Kota Administrasi Jakarta Pusat
No. 00594-01/PB/P/1.824.271 tanggal 18 Agustus 2011, Wajib didaftar ulang pada tanggal 18 Agustus 2016
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
No. 09.05.1.6.46.82535 tanggal 15 Maret 2013 dikeluarkan Berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2013
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dan Perdagangan Daerah Tingkat II Kota
Administrasi Jakarta Selatan

8.

SIUP (Besar)

IIR
9.

No. 03052-04/PB/P/1.824.271 tanggal 14 Maret 2013, Wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Maret 2018
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menenggah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

TDP

No. 09.03.1.45.80988 tanggal 17 Desember 2012, Berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2015
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Daerah
Tingkat II Jakarta Selatan

10.

SIUP (Besar)

No. 02738-04/PB/P/1.824.271 tanggal 7 Desember 2012, Wajib didaftar ulang pada tanggal 7 Desember 2017
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

NEK
11. TDP

12.

SIUP (Besar)

No. 09.05.1.46.49127 tanggal 2 November 2012, Berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Daerah
Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat
No. 01504-01/PB/P/1.824.271 tanggal 30 Oktober 2012, Wajib didaftar ulang pada tanggal 30 Oktober 2017
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
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No.

Izin

SMP
13. TDP

14.

Nomor, tanggal dan instansi

Keterangan

No. 09.05.1.51.57995 tanggal 6 Februari 2008, dikeluarkan Berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2013
oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keterangan No. 09/DT/IV/2013
Daerah Tingkat II Kotamadya Jakarta Pusat
dari Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta tertanggal
5 April 2013, TDP SMP sedang dalam proses
pengurusan.

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan No. BX-71/AL.001 tanggal 3 Februari 2012, dikeluarkan Berlaku selama SMP menjalankan usahanya
Laut (SIUPAL)
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia

PAP
15. TDP

No. 09.03.1.71.54422 tanggal 28 Januari 2010, dikeluarkan Berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2015
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta
Selatan

16

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan No. BXXV-2026/4/58 tanggal 17 Juni 2002, dikeluarkan Berlaku selama PAP menjalankan usahanya
Laut (SIUPAL)
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia
Sukses
17. TDP
No. 09.05.1.46.42602 tanggal 27 Maret 2012, dikeluarkan Berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2017
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dan Perdagangan Daerah Tingkat II Kota
Administrasi Jakarta Pusat
18.

SIUP (Kecil)

TWU
19. TDP

No. 06112/P-01/1.824.271 tanggal 14 Maret 2012, Wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Maret 2017
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
No. 09.03.1.06.54656 tanggal 22 Juni 2012, dikeluarkan Berlaku sampai dengan 28 Desember 2013
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dan Perdagangan Daerah Tingkat II Kota
Administrasi Jakarta Selatan

20.

Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. Berlaku sampai dengan 13 Juli 2022
Minyak
11189.K/DJM.O1/2012 tertanggal 13 Juli 2012, dikeluarkan
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

21.

Izin Usaha Niaga Minyak Bumi

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. Berlaku sampai dengan 21 Oktober 2015
26769.K/10.01/DJM.O/2010 tanggal 21 Oktober 2010,
dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

22.

Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Berlaku sampai dengan 31 Desember 2019
No. 26608.K/10.DJM.O/2009 tanggal 31 Desember 2009
sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral No. 175.K/10/DJM.
OIU/2012 tanggal 28 Maret 2012, dikeluarkan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral

23.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 174 tahun 1. Untuk tujuan levelling/urugan tanah
2008 tanggal 15 Oktober 2008, dikeluarkan oleh
pembangunan kilang (mini refinery) di Desa
Bupati Bojonegoro;
Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten
Bojonegoro;
2. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 198 tahun 2. Untuk tujuan tambahan Storage Tank 3 Unit
2011 tanggal 19 September 2011, dikeluarkan oleh
di 2. Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu,
Bupati Bojonegoro;
Kabupaten Bojonegoro;
3. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 003 tahun 3. Untuk pondasi train 2 dan drainase di Jalan
2013 tanggal 9 Januari 2013, dikeluarkan oleh Bupati
Raya Gayam, Desa Sumengko, Kecamatan
Bojonegoro;
Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
4. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 177 tahun 4. Untuk tambahan bangunan Kantor dan Guest
2012 tanggal 20 Juni 2012, dikeluarkan oleh Bupati
House di Desa Sumengko, Kecamatan
Bojonegoro.
Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

24

Nomor Registrasi Usaha Pengolahan No. 08/NRU/KA/BPH Migas/RPT-KOM/2012 tanggal 28 Berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku
Bahan Bakar Minyak
Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengatur Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak
Hilir Minyak dan Gas Bumi

66

No.
Izin
Nomor, tanggal dan instansi
Keterangan
25
Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum No. 04/NRU/KA/BPH Migas/RPT-KOM/2012 tanggal 28 Berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku
Bahan Bakar Minyak
Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengatur Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
Hilir Minyak dan Gas Bumi
26.

Angka Pengenal Importir – Produsen No. 132208523-B tanggal 1 Mei 2012, dikeluarkan oleh Berlaku selama TWU menjalankan kegiatan
(API-P)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama usahanya
Menteri Perdagangan

27.

Angka Pengenal Importir – Terbatas No. 74/APIT/2009/PMDN tanggal 12 Juni 2009, dikeluarkan Berlaku selama TWU menjalankan kegiatan
(API-T)
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas usahanya
nama Menteri Perdagangan

28.

Nomor Pengenal Importir Khusus No. 2.09.05.07.95557 tanggal 10 September 2012 untuk Berlaku hingga 29 Juni 2014
(NPIK)
jenis barang elektronika dan komponennya, dikeluarkan
oleh Menteri Perdagangan

29.

Izin Penanaman Pipa Minyak

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro No. Untuk penanaman pipa minyak 6 inch dari Desa
050/3885/412.35/2008 tanggal 17 November 2008
Gayam sampai Desa Sumengko sepanjang 4,5 km

30.

Izin Usaha

No. 5/35/IU/PMDN/Industri/2011 tanggal 22 Februari 2011,
dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa
Timur

31.

Sertifikat Kelayakan Penggunaan
Instalasi

No. 041/55-68/SKPI/18.01/DJM/2009 tanggal 12 Oktober Berlaku hingga 10 Oktober 2014
2009 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

SSM
32. TDP

33.

SIUP (Besar)

BHA
34. TDP

Bidang Usaha: Pengolahan Minyak
Lokasi Proyek: Kabupaten Bojonegoro, Provinsi
Jawa Timur
Masa Berlaku: selama TWU masih melakukan
kegiatan usaha

No. 09.05.1.46.55515 tanggal 27 Maret 2012, dikeluarkan Berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2017
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dan Perdagangan Daerah Tingkat II Kota
Administrasi Jakarta Pusat
No. 01008-01/PB/P/1.824.271 tanggal 19 Maret 2012, Wajib didaftar ulang pada tanggal 19 Maret 2017
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
TDP No. 09.05.1.70.56486 tertanggal 7 September 2012 Berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2017
yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Daerah
Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat

45.

SIUP Besar

SA
36.

No. 01290-01/PB/P/1.824.271 tertanggal 4 September Wajib didaftar pada tanggal 19 Juli 2017
2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi,
Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta

TDP

TDP No. 09.05.1.46.58530 tertanggal 27 Maret 2013 yang Berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2018
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Daerah
Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Pusat

37.

SIUP Besar

No. 01751-01/PB/P/1.824.271 tertanggal 22 Maret 2013 Wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Maret 2018
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi
DKI Jakarta
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8.3. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Tahun 1991
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan
adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp100.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
200
20.000.000
40
4.000.000
39
3.900.000
1
100.000
40
4.000.000
160
16.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Saratoga
2. Edwin Soeryadjaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

%
97,50
2,50
100,00

Berdasarkan pasal 4 Akta Pendirian, dari saham yang diambil bagian/ditempatkan pada saat pendirian, 50% dari tiap-tiap saham
atau seluruhnya berjumlah Rp2.000.000 telah disetor dengan uang tunai pada tanggal pengesahan dari Menkumham atas Akta
Pendirian Perseroan. Sisanya sebesar 50% dari tiap-tiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp2.000.000 disetor dengan uang
tunai dalam jangka waktu 3 tahun setelah tanggal pengesahan Menkumham atas Akta Pendirian Perseroan.
Tahun 1997
Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Januari 1997, pemegang saham
Perseroan telah menyetujui pengalihan (i) 28 saham milik PT Saratoga kepada Joyce Soeryadjaya Kerr, (ii) 2 saham milik
PT Saratoga kepada Lily Soeryadjaya, dan (iii) 9 saham milik PT Saratoga kepada Edwin Soeryadjaya. Dengan demikian,
susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp100.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)

Modal Dasar

200

20.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Joyce Soeryadjaya Kerr
2. Edwin Soeryadjaya
3. Lily Soeryadjaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

40
28
10
2
40
160

4.000.000
2.800.000
1.000.000
200.000
4.000.000
16.000.000

%

70,00
25,00
5,00
100,00

Tahun 1999
a.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Juli 1999, pemegang saham
Perseroan telah menyetujui pengalihan (i) 27 saham milik Joyce Soeryadjaya Kerr kepada Edwin Soeryadjaya, (ii) 1
saham milik Joyce Soeryadjaya Kerr kepada PT Saratoga Inti Perkasa, dan (iii) 2 saham milik Lily Soeryadjaya kepada
Edwin Soeryadjaya. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan

b.

Nilai Nominal Rp100.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)

Modal Dasar

200

20.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Edwin Soeryadjaya
2. PT Saratoga Inti Perkasa
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

40
39
1
40
160

4.000.000
3.900.000
100.000
4.000.000
16.000.000

%

97,50
2,50
100,00

Berdasarkan Akta No. 29/1999, pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
(i) Peningkatan nilai nominal setiap lembar saham, dari sebelumnya sebesar Rp100.000 menjadi Rp1.000.000; dan
(ii) Perubahan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp20.000.000 yang terbagi atas 200 lembar saham, menjadi
Rp10.000.000.000 dan terbagi atas 10.000 lembar saham, serta
(iii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp4.000.000 menjadi Rp2.500.000.000.
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Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
10.000
10.000.000.000
2.500
2.500.000.000
2.499
2.499.000.000
1
1.000.000
2.500
2.500.000.000
7.500
7.500.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Edwin Soeryadjaya
2. PT Saratoga Intiperkasa
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

%

99,96
0,04
100,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2012 tanggal 25 Maret 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi & Rekan, seluruh saham yang ditempatkan Perseroan telah disetor penuh secara tunai.
Tahun 2002
a.

Berdasarkan Akta No. 19/2002, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan dari Rp2.500.000.000 menjadi Rp5.000.000.000 dengan cara mengeluarkan 2.500 saham dalam
simpanan yang diambil bagian oleh Sandiaga Salahuddin Uno sebesar 2.499 saham dan PT Saratoga Inti Perkasa sebesar
1 saham, masing-masing saham dengan harga nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya berjumlah Rp2.500.000.000 yang
disetor secara tunai, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
10.000
10.000.000.000
5.000
5.000.000.000
2.499
2.499.000.000
2.499
2.499.000.000
2
2.000.000
5.000
5.000.000.000
5.000
5.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Edwin Soeryadjaya
2. Sandiaga Salahuddin Uno
3. PT Saratoga Intiperkasa
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

%

49,98
49,98
0,04
100,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2012 tanggal 25 Maret 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi & Rekan, seluruh saham yang ditempatkan Perseroan telah disetor penuh secara tunai.
b.

Berdasarkan Akta No. 59/2002, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp7.700.000.000 dengan cara mengeluarkan 2.700 saham dalam
simpanan yang seluruhnya diambil oleh PT Unitras Pertama, masing-masing saham dengan harga nominal Rp1.000.000
atau seluruhnya berjumlah Rp2.700.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
10.000
10.000.000.000
7.700
7.700.000.000
2.499
2.499.000.000
2.499
2.499.000.000
2
2.000.000
2.700
2.700.000.000
7.700
7.700.000.000
2.300
2.300.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Edwin Soeryadjaya
2. Sandiaga Salahuddin Uno
3. PT Saratoga Intiperkasa
4. PT Unitras Pertama
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

%

32,45
32,45
0,03
35,07
100,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2012 tanggal 25 Maret 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi & Rekan, seluruh saham yang ditempatkan Perseroan telah disetor penuh secara tunai.
Tahun 2012
Berdasarkan Akta No. 11/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan
dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari
Rp7.700.000.000 menjadi Rp244.167.000.000 dengan cara mengeluarkan 236.467 saham dalam simpanan yang diambil bagian
oleh (i) Edwin Soeryadjaja sebesar 76.721 saham, (ii) Sandiaga Salahudin Uno sebesar 76.721 saham, dan (iii) PT Unitras
Pertama sebesar 83.025, masing-masing dengan harga nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya berjumlah Rp236.467.000.000,
sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
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Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
500.000
500.000.000.000
244.167
244.167.000.000
79.220
79.220.000.000
79.220
79.220.000.000
2
2.000.000
85.725
85.725.000.000
244.167
244.167.000.000
255.833
255.833.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Edwin Soeryadjaya
2. Sandiaga Salahuddin Uno
3. PT Saratoga Intiperkasa
4. PT Unitras Pertama
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

%

32,44
32,44
0,01
35,11
100,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2012 tanggal 25 Maret 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi & Rekan, seluruh saham yang ditempatkan Perseroan telah disetor penuh secara tunai.
Tahun 2013
Berdasarkan Akta No. 112/2013, para pemegang saham Perseroan telah (i) menyetujui perubahan nilai nominal saham
Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 berubah menjadi masing-masing saham
bernilai nominal sebesar Rp100 dan (ii) menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp500.000.000.000 menjadi
Rp Rp976.668.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Nominal
9.766.680.000
976.668.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Unitras Pertama
2. Edwin Soeryadjaya
3. Sandiaga Salahuddin Uno
4. PT Saratoga Intiperkasa
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

857.250.000
792.200.000
792.200.000
20.000
2.441.670.000
7.325.010.000

85.725.000.000
79.220.000.000
79.220.000.000
2.000.000
244.167.000.000
732.501.000.000

%

35,11
32,44
32,44
0,01
100,00

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 112/2013 merupakan struktur permodalan yang terakhir pada saat
Prospektus ini diterbitkan.
Sebesar 792.200.000 saham milik Edwin Soeryadjaya telah digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal
30 November 2012 antara Edwin Soeryadjaya bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemberi Gadai dan Citibank
N.A, Singapore sebagai Penerima Gadai. Gadai tersebut akan berlaku sampai seluruh kewajiban Edwin Soeryadjaya dilunasi
atau selama-lamanya 15 bulan sejak 3 Desember 2012.
Sebesar 403.800.000 saham milik Sandiaga Salahuddin Uno telah digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal
30 November 2012 antara Edwin Soeryadjaya bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemberi Gadai dan Citibank
N.A, Singapore sebagai Penerima Gadai. Gadai tersebut akan berlaku sampai seluruh kewajiban Sandiaga Salahuddin Uno
dilunasi atau selama-lamanya 15 bulan sejak 3 Desember 2012.
Syarat-syarat penting perjanjian gadai saham antara lain (i) Pemberi gadai dilarang mengalihkan saham yang digadaikan
kepada pihak manapun; (ii) Pada saat terjadinya cidera janji, dilarang melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham;
(iii) tidak memberikan opsi kepada pihak manapun atas saham yang digadaikan; (iv) pemberi gadai wajib memastikan bahwa
dividen yang diterima akan dibayarkan kepada penerima gadai; dan (v) Pemberi gadai dilarang melakukan tindakan-tindakan
apapun yang dapat mempengaruhi nilai saham.
8. 4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 22 Februari 2013 yang telah diberitahukan kepada
Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-09517 tanggal 15 Maret 2013, telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0022769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No. TDP 09.05.1.46.46284 tanggal 9
April 2013, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 13 Maret 2013 yang telah diberitahukan kepada
Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10085 tanggal 19 Maret 2013, telah didaftarkan
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dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0024192.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No. TDP 09.05.1.46.46284
tanggal 9 April 2013, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 86 tanggal 14 Mei 2013, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19078 tanggal 17 Mei
2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0045712.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013,
ketiganya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Indra Cahya Uno
Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA
Anangga W. Roosdiono, S.H.

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Tidak Terafiliasi

:
:
:
:

Sandiaga Salahuddin Uno
Husni Heron
Michael William P. Soeryadjaya
Ngo, Jerry Go

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
Dewan Komisaris
Edwin Soeryadjaya, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak
tahun 1997 dan telah diangkat kembali pada Februari 2013.

	
  

Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada beberapa Entitas Anak, yaitu,
Komisaris Utama WBSM dan Komisaris Utama TWU (sejak 2011), Presiden Komisaris BHA (sejak
April 2007), Presiden Komisaris SSM (sejak Januari 2007), Presiden Komisaris WAS (sejak September
2005), Chairman Interra Resources Limited (sejak Juli 2005), Presiden Komisaris SSB (sejak 2005),
Komisaris Sukses (sejak Oktober 2003) dan Komisaris NEK (sejak September 2003). Selain itu,
beliau menjabat sebagai Komisaris PT Trimitra Karya Jaya (sejak November 2012), Komisaris
Utama BUS (sejak September 2012), Komisaris PT Provident Agro Tbk. (sejak Juni 2012), Presiden
Komisaris PT Unitras Pertama (sejak Agustus 2011), Presiden Komisaris PT Karya Surya Esa dan
Presiden Komisaris PT Karya Surya Prima (sejak September 2011), Presiden Komisaris PT Mitra
Pinasthika Megah dan Presiden Komisaris PT Mitra Pinasthika Mulia (sejak Oktober 2010), Komisaris
Utama PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (sejak Juni 2010), Presiden Komisaris PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk. (sejak November 2009), Komisaris Utama PT Adaro Strategic Investments,
Komisaris Utama PT Adaro Strategic Lestari dan Komisaris Utama PT Adaro Strategic Capital (sejak
Mei 2009), Presiden Komisaris PT Palem Makmur Abadi (sejak Februari 2008), Komisaris Utama
Adaro Energy Tbk., Presiden Komisaris PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, Presiden Komisaris
PT Laju Kencana Murni dan Komisaris Utama PT Pulau Seroja Jaya (sejak Desember 2007),
Komisaris PT Adaro Investama Sedaya (sejak November 2007), Komisaris Utama PT Lintas Marga
Sedaya (sejak Juli 2007), Presiden Komisaris PT Saratoga Power (sejak April 2006), Presiden
Komisaris PT Adaro Indonesia (sejak Oktober 2005), Presiden Komisaris PT Bangun Daya Perkasa
(sejak September 2005), Komisaris Utama PT Saptaindra Sejati (sejak Juli 2005), Presiden Komisaris
PT Tenaga Listrik Gorontalo (sejak Februari 2005), Chairman Interra Resources Limited (sejak
Desember 2004), Direktur Fleur Enterprises Limited (sejak Juli 2002), Direktur Saratoga Equity
Partners Limited (sejak Maret 2002), Direktur Saratoga Capital Limited (Mei 1999), Chairman Seroja
Investments Limited (sejak April 1998), Presiden Komisaris PT Pandu Dian Pertiwi (sejak 1996) dan
Direktur Goldwater Company Limited (sejak Agustus 1994).
Beliau menerima gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari University of Southern California, Amerika
Serikat pada tahun 1974.
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Joyce Soeryadjaya Kerr, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun
1999 dan telah diangkat kembali pada Februari 2013.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Adaro Investama Sedaya (sejak 2012),
Komisaris di PT Pandu Dian Pertiwi, Presiden Komisaris di PT Nonferindo Utama dan Komisaris di
PT Saratoga Intiperkasa (sejak 1999), Komisaris di PT Unitras Pertama (sejak 1998) dan Managing
Director di Inter-Astrea (HK) Limited (sejak 1988).
	
  

Beliau menerima gelar Bachelor of Science dalam bidang Administrasi Bisnis dari University Southern
California, Los Angeles, pada tahun 1974.
Indra Cahya Uno, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Mei 2013.

	
  

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Managing Partner TPS Consulting Indonesia (sejak 2006).
Sebelumnya beliau menjabat sebagai Konsultan Pengetahuan ESQ Leadership (2006 - 2010),
Penasihat Senior Principia Management Group (2006 - 2008), Managing Director Matsushita Gobel
Education Foundation (2004 - 2006), Direktur Sumber Daya Manusia Matsushita Gobel Electric
Works Manufacturing (2002 - 2004), Wakil Direktur Korporasi Rio Tinto Indonesia (2000 - 2002),
dan menempati beberapa posisi di PT Dirgantara Indonesia sejak tahun 1991 dengan posisi terakhir
sebagai Manajer Sumber Daya Manusia (1998 - 1999).
Beliau adalah kandidat Doktoral dalam bidang Manajemen Strategi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia. Beliau sebelumnya telah menerima gelar Master dalam bidang Administrasi
Bisnis dari Marshall School of Business – University of Southern California pada tahun 2000,
Magister dalam bidang Teknik Penerbangan dari Rackham Graduate School, University of Michigan
pada tahun 1990 dan Sarjana dalam bidang Teknik Penerbangan dari Sekolah Teknik Wichita State
University, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1989.
Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan
sejak Februari 2013.

	
  

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Vale Tbk., PT Astra Sedaya Finance,
PT Serasi Auto Raya (sejak 2012) dan PT Hero Tbk., (sejak 2009), Komisaris Independen PT AXA
Mandiri (sejak 2011), Anggota Komite Pengawas Perpajakan Kementrian Keuangan (sejak 2010),
dan Profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sejak 2007). Sebelumnya menjabat sebagai
Anggota Komite Audit PT Astra Graphia Tbk. dan PT Astra International Tbk. (2008 - 2012), Wakil
Dekan Bidang Akademis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005 - 2009), Staf Ahli Badan
Pemeriksa Keuangan (Januari 2005 - Juni 2005), Anggota Komite Audit PT Federal International
Finance, PT Astra Sedaya Finance, PT Serasi Auto Raya (2005 - 2008) dan PT Krakatau Steel
(2002 - 2005), Kepala Departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2001 2005), Wakil Pimpinan Bidang Akademis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (1997 - 2003) dan Direktur Eksekutif untuk Proyek Kualitas Pendidikan Sarjana 1 di
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997 - 2003), Wakil Pimpinan
Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1996 - 2001),
Asisten Peneliti di Texas A&M University (1993 - 1996), Konsultan Finansial di Danareksa Finance
(1991 - 1998), Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990 - 2007), Asisten Pengajar
di Indiana University (tahun 1990), Asisten Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
dan Auditor Yunior di Drs. Utomo&Co (1986-1988).
Beliau menerima gelar Doktor Filosofi dari Texas A&M University, Amerika Serikat pada tahun 1996,
Master dalam bidang Administrasi Bisnis dari Indiana University, Amerika Serikat pada tahun 1990,
dan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1987.
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Anangga W. Roosdiono,S.H., Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan Independen
sejak Maret 2013.

	
  

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Managing Partner di Roosdiono and Partners (sejak Oktober
2000), Ketua di Institut Arbitrase Nasional (sejak Desember 2012), Anggota di Court Arbitration of
Sport (sejak Juni 2011), Wakil Ketua Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (sejak Juni 2010),
Anggota Badan Pembina Yayasan Mitra Bharata (sejak April 2009), Anggota ASEAN Business
Advisory Council (sejak Oktober 2005), Konsul Kehormatan Republik Irlandia untuk Indonesia (sejak
Juni 2005), Pengajar Sekolah Bisnis Manajemen, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Bina
Nusantara Jakarta (sejak April 2005), Bendahara Yayasan Bharata (sejak Maret 2002), Anggota
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (sejak Agustus 1998) dan Badan Pengurus Yayasan AMINEF
(sejak Juni 1998).. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Komite ASEAN Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (Oktober 2005 - Oktober 2012), Managing Partner Soebagjo, Roosdiono, Jatim &
Djarot (Februari 1998 - Oktober 2000) dan Managing Partner Makarim & Taira S (September 1983
– Februari 1988), anggota Dewan Komisaris PT Semen Cibinong Tbk. (Juni 1990 – Agustus 1998),
Penasihat Hukum Senior PT Mobil Oil Indonesia Inc. (Agustus 1978 – September 1983), Penasihat
Hukum Senior PT International Nickel Indonesia (Juni 1976 – Agustus 1978) dan Penasihat Hukum
Senior PT Caltex Pacific Indonesia (Juni 1967 – Desember 1975).
Beliau menerima gelar Lex Legibus Magistraat dari fakultas hukum Denver University, Colorado,
Amerika Serikat pada tahun 1980 dan Sarjana Hukum dan fakultas hukum Universitas Indonesia
pada tahun 1966.

Direksi
Sandiaga Salahuddin Uno, Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak
Oktober 2004 dan diangkat kembali pada bulan Februari 2013.

	
  

Saat ini beliau menempati beberapa posisi dalam Entitas Anak, yaitu Komisaris TWU dan Komisaris
WBSM (sejak Juni 2011), Komisaris BHA (sejak Februari 2011), Direktur Utama NEK (sejak Desember
2005), Presiden Direktur SSB (sejak November 2005), Komisaris WAS (sejak September 2005)
dan Direktur Utama IIR (sejak Februari 2005). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Komisaris
PT Baskhara Utama Sedaya (sejak November 2012), Direktur PT Berkat Artamulia Cemerlang dan
Wakil Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya (sejak Oktober 2012), Komisaris Utama PT Uno
Kapital (sejak Februari 2012), Presiden Direktur PT Saratoga Power dan Komisaris PT Trimitra
Utama Selaras (sejak Desember 2011), Komisaris PT Indonesia Sport Venture (sejak Oktober 2011),
Presiden Direktur PT Karya Surya Esa dan Presiden Direktur PT Karya Surya Prima (sejak September
2011), Komisaris PT Indo Nusa Jaya Makmur, (sejak Juni 2011), Komisaris PT Merdeka Sandisurya
(sejak Mei 2011), Komisaris PT Karya Aruna Esa dan Komisaris PT Tenaga Listrik Gorontalo (sejak
Desember 2010), Komisaris PT Mitra Pinasthika Megah dan Komisaris PT Mitra Pinasthika Mulia
(sejak Oktober 2010), Komisaris PT Seroja LD Maritim (sejak Maret 2010), Direktur PT Adaro Strategic
Capital, Direktur PT Adaro Strategic Investments dan PT Adaro Strategic Lestari (sejak Mei 2009),
Direktur PT Biscayne Investments dan Direktur PT Viscaya Investments (sejak Juli 2008), Presiden
Direktur PT Palem Makmur Abadi (sejak Februari 2008), Komisaris PT Provident Media (sejak Januari
2008), Direktur Adaro Energy, Komisaris PT Laju Kencana Murni dan Komisaris PT Pulau Seroja Jaya
(sejak Desember 2007), Komisaris PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. (d/h PT Duta Graha Indah
Tbk.) (sejak September 2007), Komisaris SSM (sejak Januari 2007), Komisaris PT Adaro Indonesia
(sejak Februari 2013), Komisaris PT Bangun Daya Perkasa (sejak September 2005), Komisaris
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (sejak Agustus 2005), Presiden Komisaris PT Indonesia Bulk
Terminal dan Deputy Chairman Interra Resources Limited (sejak Juli 2005), Direktur PT Alam Tri Abadi
(sejak April 2005), Presiden Komisaris PTSatya Mandiri Persada (sejak Maret 2005), Komisaris Utama
PT Star Amyra Sinergy (sejak September 2004), Komisaris PT Saptaindra Sejati (sejak April 2004),
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Direktur Utama PT Alberta Investama Sedaya (sejak Februari 2004), Komisaris PT Alberta Mina Bahari
(sejak Oktober 2003), Direktur Alberta Capital Partners Limited, Direktur PT Petrosurya Wibhowo
Eastern, serta Presiden Direktur PT Saratoga Sedaya Utama (sejak September 2003), Komisaris
PT Makmur Sejahtera Wisesa (sejak November 2002) Direktur PT Dianlia Setyamukti (sejak Maret
2002), Direktur Fleur Enterprises Limited (sejak Juli 2002), Direktur Saratoga Equity Partners I Limited
(sejak Maret 2002) dan Presiden Direktur PT Alberta Capital (sejak Juni 2000).
Beliau menerima gelar Master Administrasi Bisnis dalam bidang bisnis internasional dan keuangan
dari George Washington University, Amerika Serikat pada tahun 1992 dan Sarjana Administrasi Bisnis
dalam bidang akuntansi dari Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1990.
Husni Heron, Direktur
Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2002
dan diangkat kembali pada bulan Februari 2013.

	
  

Saat ini beliau menempati beberapa posisi pada Entitas Anak, yaitu Wakil Direktur Utama TWU (sejak
Juni 2011), Direktur Utama PAP (sejak Maret 2011), Presiden Direktur BHA (sejak Februari 2011),
Presiden Direktur SMP (sejak Januari 2008), Direktur NEK (sejak Desember 2007), Komisaris IIR
(sejak Februari 2006), Presiden Direktur SSM (sejak Januari 2007), Direktur SSB (sejak November
2005), Direktur Sukses (sejak Desember 2005), Presiden Utama WAS (sejak September 2005),
dan Direktur Utama WBSM (sejak Juni 2001). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Presiden
Komisaris PT Nakau dan Presiden Komisaris PT Sumatera Candi Kencana (sejak Juli 2012),
Komisaris Independen PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (sejak Juni 2012), Komisaris PT Mentari
Pambuang Internasional dan Direktur Utama SA (sejak Desember 2011), Presiden Komisaris SI
(sejak November 2011), Direktur PT Karya Surya Prima dan Direktur PT Karya Surya Esa (sejak
September 2011), Direktur PT Bintang Megah Perkasa (sejak Agustus 2011), Komisaris PT Saratoga
Power (sejak April 2011), Direktur Independen Teledate (Singapore) Ltd. (sejak September 2010),
Komisaris Amara (sejak Juli 2010), Direktur Utama PT Bintang Pertama Line (sejak Mei 2010),
Direktur Utama PT Seroja LD Maritim (sejak Maret 2010), Komisaris PT Mentari Abdi Pertiwi (sejak
Desember 2009), Komisaris PT Bali Telekom (sejak November 2009), Presiden Komisaris PT Agro
Prima Makmur (sejak Agustus 2009), Presiden Komisaris PT Transpacific Agro Industry (sejak Juli
2009), Komisaris Utama PT Orion Maritim Lines (sejak Februari 2009), Direktur Utama PT Budhi
Lestari (sejak November 2008), Presiden Komisaris PT Agro Pratama Abadi (sejak Agustus 2008),
Presiden Komisaris PT Surya Agro Persada dan TI (sejak Maret 2008), Presiden Komisaris PT Mutiara
Sawit Seluma (sejak April 2008), Presiden Direktur KMK, Presiden Direktur LKM, Direktur Utama
PT Pulau Seroja Jaya dan Presiden Komisaris PT Saban Sawit Makmur (sejak Desember 2007),
Direktur Utama PT Pulau Seroja Jaya Pratama (sejak Juli 2007), Direktur PT Alberta Investama
Sedaya, Presiden Komisaris PT Langgam Inti Hibrindo dan Direktur MGTI (sejak Juni 2007), Direktur
PT Sumber Energy Alampersada (sejak Mei 2007), Direktur PT Unitras Energy (sejak Januari 2007),
Presiden Komisaris PT Mutiara Agam (sejak Desember 2006), Komisaris Tower Bersama (sejak Juli
2006), Direktur PT Palem Makmur Abadi (sejak Juni 2006), Komisaris PT Karabha Citra (sejak Juni
2004), Direktur PT Saratogasedaya Utama (sejak September 2003) dan Direktur Seroja Investments
Limited (sejak Juni 2003).
Beliau menerima gelar Sarjana dalam bidang akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
pada tahun 1988.
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Michael William P. Soeryadjaya, Direktur
Warga Negara Indonesia, 27 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2013.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Bareika Capital (sejak 2010) dan Komisaris di
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (sejak 2012).

	
  

Beliau menerima gelar Bachelor of Arts dalam bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University,
Amerika Serikat pada tahun 2008.

Ngo, Jerry Go, Direktur Tidak Terafiliasi
Warga Negara Singapura, 43 tahun. Beliau diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan
sejak Februari 2013.

	
  

Sebelumnya menjabat Executive Director and Director of Institutional Banking di PT ANZ Bank
Indonesia (sejak 2010-2012), Managing Director and Head, Origination and Client Coverage,
Mekong Region, Wholesale Banking di Standard Chartered Bank, Vietnam (sejak 2008-2010), Global
Head, Organisation Learning, Wholesale Banking Di Standard Chartered Bank, Singapura (sejak
2006-2008), Head, Community Partnerships, Group Corporate Affairs di Standard Chartered Bank,
London (sejak 2004-2006), Head, Transaction Banking, South East Asia di Standard Chartered Bank,
Singapura (sejak 2002-2004), Head, Group Solution Delivery di Standard Chartered Bank, Singapura
(sejak 2001-2002), Head, Working Capital Management, Cash Product Management di Standard
Chartered Bank, Singapura (sejak 2000-2001), Vice President and Head of Product Management
Citibank, Seoul, Korea Selatan, Vice President and Regional Product Manager Citibank Singapura,
dan Product Sales Manager Citibank, Manila, Cebu, Filipina (sejak 1993-2000).
Beliau menerima gelar Master dalam bidang Administrasi Bisnis dari Booth School of Business,
University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2002, Master dalam bidang Manajemen dari
University of San-Jose Recoletos, Filipina pada tahun 1993, Bachelor of Science dalam bidang
Teknologi Kesehatan dari Velez College, Filipina pada tahun 1991.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No.IX.I.6. Anggota
Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS
yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp11,7 miliar, Rp8,5 miliar dan Rp10,6 miliar. Dasar penetapan besarnya
gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan dasar penetapan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
Komite Audit
Berdasarkan Surat Pernyataan No. 007/LGL-SIS/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, Presiden Direktur Perseroan atas nama
Perseroan menyatakan berjanji untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku selambatlambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia atau Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berikutnya, mana yang lebih cepat terlaksana.
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Berdasarkan Peraturan No. IX.I.4, Lampiran Keputusan Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang
Pembentukan Sekretaris Perusahaan, maka Perseroan telah menunjuk Putri Ira Chaerani Dompas sebagai Sekretaris
Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan No.002/LGL-SIS/03/2013 tanggal 18 Maret 2013.
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Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
•
•
•
•

mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi
Perseroan;
memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM; dan
sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Unit Audit Internal
Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana disyaratkan
dalam ketentuan Peraturan No. IX. I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November
2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“Peraturan No. IX.I.7”). Sesuai dengan
Peraturan No. IX.I.7, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK DirSIS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan telah menunjuk Drs. Suryadi Tenegar sebagai Kepala Satuan Kerja Unit Audit Internal
Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK Dir-SIS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.
Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
•
menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Audit Internal dan melaksanakan PKPT tersebut setelah
sebelumnya melalui evaluasi Komite Audit dan mendapat persetujuan Direksi;
•
menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang
baik sesuai dengan kebijakan Perseroan;
•
melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem di bidang keuangan, akuntansi, operasional,
sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam Perseroan;
•
memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
•
membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Komite Audit, Presiden Direktur dan Dewan
Komisaris;
•
memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
•
bekerjasama dengan Komite Audit;
•
menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
•
melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 001/SK Kom-SIS/IV/2013 yang berlaku efektif sejak tanggal
26 April 2013 tentang pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi adalah sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

:
:
:

Anangga W. Roosdiono, SH.
Edwin Soeryadjaya
Handianto Ganis

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
•

dalam bidang suksesi dan nominasi:
(i) memastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi (yang baku dan transparan) yang
meliputi antara lain proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi, promosi serta suksesi;
(ii) menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat posisi
strategis dalam manajemen Perseroan;
(iii) melakukan identifikasi dan penilaian kompetensi serta membantu peningkatan kompetensi bagi anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan para pejabat posisi strategis dalam manajemen Perseroan;
(iv) memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
(v) mengajukan nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Perseraoan melalui Dewan Komisaris untuk
diajukan kepada Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama
usulan-usulan dari Pemegang Saham;
(vi) menyusun rencana suksesi bagi anggota Direksi dan para pejabat posisi strategis dalam manajemen Perseroan,
serta secara berkala melakukan peninjauan atas rencana suksesi;
(vii) mempersiapkan proposal penunjukkan atau penunjukkan ulang anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada
Pemegang Saham;

76

•

(viii) mengembangkan dan menjalankan proses evaluasi atas kinerja anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat
posisi strategis dalam manajemen Perseroan untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan
kompetensi, suksesi dan nominasi.
(ix) memastikan ada dan terlaksananya program induksi/orientasi bagi Direksi dan para pejabat posisi strategis dalam
manajemen Perseroan yang baru
dalam bidang remunerasi:
(i) mengkaji, merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi yang antara lain meliputi gaji atau honorarium,
tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif yang bersifat variabel bagi anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan para pejabat posisi strategis dalam manajemen Perseroan;
(ii) memastikan bahwa Perseroan telah memiliki sistim remunerasi yang secara internal adil dan transparan untuk
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat posisi strategis dalam manajemen Perseroan;
(iii) melakukan kajian tentang tingkat remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat posisi
strategis dalam manajemen Perseroan dari perusahaan sejenis yang berlaku dipasar sebagai pembanding guna
memastikan bahwa sistim renumerasi Perseroan cukup kompetitif;
(iv) memastikan bahwa sistim remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat posisi strategis
dalam manajemen Perseroan mengacu kepada dan menumbuhkembangkan budaya prestasi;
(v) menyusun serta memberikan rekomendasi tentang sistim remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
para pejabat posisi strategis dalam manajemen Perseroan;
(vi mengembangkan dan menjalankan proses evaluasi atas kinerja anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para pejabat
posisi strategis dalam manajemen Perseroan untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penentuan besaran
remunerasi

8.5. Sumber Daya Manusia
Pada tanggal 15 Mei 2013, Perseroan dan Entitas Anak, TWU, mempekerjakan 205 orang karyawan, yang terdiri dari 117
karyawan tetap dan 88 karyawan tidak tetap sedangkan SSB, SSM, SMP, PAP, WAS, WBSM, IIR, NEK, Sukses, BHA dan SA
tidak memiliki karyawan dan seluruh kegiatan administrasi dilakukan oleh Perseroan.
Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :
•

Komposisi karyawan menurut status

Keterangan

Perseroan

15 Mei 2013
Tetap
Kontrak
Jumlah
31 Desember 2012
Tetap
Kontrak
Jumlah
31 Desember 2011
Tetap
Kontrak
Jumlah
31 Desember 2010
Tetap
Kontrak
Jumlah
31 Desember 2009
Tetap
Kontrak
Jumlah
31 Desember 2008
Tetap
Kontrak
Jumlah
(1) data karyawan tidak tersedia karena TWU diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2011.
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Entitas Anak
SSM

SSB

TWU

48
48

-

-

69
88
157

44
44

14
14

4
4

74
76
150

41
41

5
5

4
4

64
78
142

38
38

-

7
7

- (1)
- (1)
- (1)

40
40

-

6
6

- (1)
- (1)
- (1)

19
19

-

-

- (1)
- (1)
- (1)

▪

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Keterangan

Perseroan

15 Mei 2013
S1 atau lebih tinggi
Diploma
Non Akademi
Jumlah
31 Desember 2012
S1 atau lebih tinggi
Diploma
Non Akademi
Jumlah
31 Desember 2011
S1 atau lebih tinggi
Diploma
Non Akademi
Jumlah
31 Desember 2010
S1 atau lebih tinggi
Diploma
Non Akademi
Jumlah
31 Desember 2009
S1 atau lebih tinggi
Diploma
Non Akademi
Jumlah
31 Desember 2008
S1 atau lebih tinggi
Diploma
Non Akademi
Jumlah

Entitas Anak
SSM

SSB

TWU

30
5
13
48

-

-

58
32
67
157

28
4
12
44

12
1
1
14

4
4

57
27
66
150

25
5
11
41

5
5

4
4

53
23
66
142

21
5
12
38

-

7
7

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

22
7
11
40

-

6
6

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

9
2
8
19

-

-

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

(1) data karyawan tidak tersedia karena TWU diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2011.

▪

Komposisi karyawan menurut jabatan

Keterangan

Perseroan

15 Mei 2013
Direktur
Manajer dan Supervisor
Staff dan Non Staff
Jumlah
31 Desember 2012
Direktur
Manajer dan Supervisor
Staff dan Non Staff
Jumlah
31 Desember 2011
Direktur
Manajer dan Supervisor
Staff dan Non Staff
Jumlah
31 Desember 2010
Direktur
Manajer dan Supervisor
Staff dan Non Staff
Jumlah
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Entitas Anak
SSM

SSB

TWU

4
31
13
48

-

-

5
48
104
157

3
21
20
44

12
2
14

4
4

5
47
98
150

3
17
21
41

5
5

4
4

4
27
111
142

3
15
20
38

-

7
7

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

Keterangan

Perseroan

31 Desember 2009
Direktur
Manajer dan Supervisor
Staff dan Non Staff
Jumlah
31 Desember 2008
Direktur
Manajer dan Supervisor
Staff dan Non Staff
Jumlah

Entitas Anak
SSM

SSB

TWU

3
16
21
40

-

6
6

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

3
7
9
19

-

-

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

(1) data karyawan tidak tersedia karena TWU diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2011.

▪

Komposisi karyawan menurut usia karyawan

Keterangan

Perseroan

15 Mei 2013
< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
> 50 tahun
Jumlah
31 Desember 2012
< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
> 50 tahun
Jumlah
31 Desember 2011
< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
> 50 tahun
Jumlah
31 Desember 2010
< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
> 50 tahun
Jumlah
31 Desember 2009
< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
> 50 tahun
Jumlah
31 Desember 2008
< 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
> 50 tahun
Jumlah
(1) data karyawan tidak tersedia karena TWU diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2011.

79

Entitas Anak
PT. SSM

PT. SSB

TWU

9
15
14
10
48

-

-

66
56
18
17
157

6
17
11
10
44

3
9
1
1
14

1
3
4

61
54
20
15
150

6
10
15
10
41

1
3
1
5

1
3
4

57
52
18
15
142

4
12
14
8
38

-

3
3
1
7

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

3
13
15
9
40

-

1
1
4
6

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

1
5
8
5
19

-

-

- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 (dua) orang karyawan yang merupakan
tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :
No

Nama

Jabatan

1.

Ngo, Jerry Go

Direktur Tidak Terafiliasi

2.

Khoo Teng Guan

Tenaga Ahli di bidang Research &
Development

Catatan:
IMTA
:
KITAS :

Warga
Negara
Singapura

Malaysia

IMTA
dan masa berlaku
Berdasarkan Surat
Keterangan No. 075/KET-N/
III/2013 tanggal 22 Maret
2013 yang dikeluarkan
oleh Humberg Lie, S.H.,
S.E., M.Kn., Notaris di
Jakarta, pengurusan Izin
Mempekerjakan Tenaga
Asing untuk Ngo Jerry Go
sebagai Direktur Tidak
Terafiliasi Perseroan sedang
dalam proses pengurusan.
No. 26/2015 dan berlaku s/d
21 Februari 2014

KITAS
dan masa berlaku
No. 2C11JE7568-L dan berlaku
s/d 9 Juli 2013

No. 2C21JE5489-M dan berlaku
s/d 21 Februari 2014

Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Perseroan berkeyakinan bahwa karyawan adalah salah satu aset terpenting dan telah menyusun program remunerasi karyawan
sejalan dengan visi dan misi serta strategi Perseroan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perseroan
melakukan penilaian atas kecakapan dan kinerja setiap karyawan dan mempertahankan program remunerasi yang kompetitif
untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten dan terampil. Penilaian ketenagakerjaan dilakukan secara
berkala untuk menentukan prospek promosi dan kompensasi.
Sehubungan dengan fokus Perseroan pada standar karyawan yang tinggi, Perseroan melakukan sejumlah program pelatihan
yang berbeda pada seluruh aspek kegiatan usaha Perseroan baik dalam bentuk pelatihan di dalam kelas maupun di tempat
kerja yang dapat dilakukan secara internal maupun oleh pihak ketiga. Secara umum, Perseroan menyediakan karyawan dengan
pelatihan khusus sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Perseroan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan
karyawan. Selain itu, Perseroan juga memberikan pelatihan kepada manajemen Perseroan dan Investee Companies melalui
program CxO sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk terus mengembangkan kualitas manajemen. Beberapa pelatihan yang
telah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2012 bagi karyawan adalah pelatihan finance for non-finance professional kepada
karyawan divisi hukum dan pelatihan valuasi dan keuangan kepada karyawan divisi akuntansi sedangkan pelatihan untuk
manajemen berupa seminar mengenai “Memimpin Perubahan” di tahun 2012 dan seminar mengenai “Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik” di tahun 2013.
Selain itu, Perseroan menyediakan fasilitas kesehatan rawat jalan dan rawat inap, mengikutsertakan karyawan dalam Progam
Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT JAMSOSTEK (Persero) yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua
dan Jaminan Kematian, memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur setiap tahunnya yang merupakan kewajiban dan
menawarkan program kepemilikan kendaraan untuk karyawan level tertentu. Gaji dan upah yang dibayarkan oleh Perseroan
senantiasa mengikuti ketentuan gaji minimum dan Upah Minimum Regional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat
Prospektus ini diterbitkan, tidak ada serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.
Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7028/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Atas
Nama PT Saratoga Investama Sedaya, yang berlaku sejak 10 September 2012 sampai dengan 10 September 2014. Peraturan
Perusahaan tersebut, mengatur antara lain mengenai hak serta kewajiban dan hubungan Perseroan dengan karyawan, tata
tertib kerja, pemberhentian dan lain sebagainya.
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8.6. Struktur Organisasi Grup

(*)

Komite Audit akan dibentuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia atau Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berikutnya, mana yang lebih cepat terlaksana.

8.7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
8.7.1.

PT Unitras Pertama (“UP”)
a.

Riwayat Singkat
UP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 229 tanggal 25 Maret 1977,
dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/182/2 tanggal 5 Mei 1977, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta di bawah No. 1889 tanggal 14 Mei 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 53 tanggal 5 Juli 1977, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 395 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan
terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
No. 39 tanggal 10 Desember 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.10-44949 tanggal 18 Desember 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0109780.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 (“Akta No. 39/2012”). Berdasarkan Akta
No. 39/2012, para pemegang saham UP menyetujui perubahan peningkatan modal ditempatkan dan modal
disetor yang semula berjumlah Rp283.750.000.000 menjadi Rp380.000.000.000.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar UP, maksud dan tujuan UP adalah berusaha dalam
bidang perindustrian, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian,
pembangunan, jasa dan konsultan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, UP merupakan perusahaan investasi.
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c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 39/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UP adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
500.000
500.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Edwin Soeryadjaya
2. Joyce Soeryadjaya Kerr
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

8.7.2.

190.000
190.000
380.000
120.000

190.000.000.000
190.000.000.000
380.000.000.000
120.000.000.000

%
50,00
50,00
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyatan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 9 Juli 2012, yang
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-26731 tanggal
20 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066167.AH.01.09.Tahun 2012
tanggal 20 Juli 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi UP adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Michael William P. Soeryadjaya

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:

Darmada Henricus
Arga Siswandhi
Donna Hendharto

PT Saratoga Intiperkasa (“SIP”)
a.

Riwayat Singkat
SIP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 17 Mei 1991,
dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5554.HT.01.01.th.93 tanggal 3 Juli 1993, didaftarkan
di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2272/1993 tanggal 26 Agustus 1993, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1993, Tambahan Berita
Negara No. 4803 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah
dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan No. 50 tanggal 23 Oktober 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61109.AH.01.02.Tahun
2012 tanggal 30 November 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103641.
AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 November 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-44772 tanggal 17 Desember
2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0109325.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal
17 Desember 2012 (“Akta No. 50/2012”). Berdasarkan Akta No. 50/2012, para pemegang saham SIP telah
menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar SIP dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
SIP yang semula berjumlah Rp20.000.000.000 menjadi Rp20.200.000.000.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SIP, maksud dan tujuan SIP adalah berusaha di bidang
perindustrian, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, perkebunan, pertanian,
pembangunan, jasa dan konsultan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SIP merupakan perusahaan investasi.
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c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 50/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIP adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
50.000
50.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Edwin Soeryadjaya
2. Joyce Soeryadjaya Kerr
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

10.100
10.100
20.200
29.800

10.100.000.000
10.100.000.000
20.200.000.000
29.800.000.000

%
50,00
50,00
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 26 April 2012, dibuat
di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-15954 tanggal
3 Mei 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039815.AH.01.09.Tahun 2012
tanggal 3 Mei 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SIP adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

:
:

Darmada Henricus
Drs. Suryadi Tenegar
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8.8. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak

Catatan :
(*) NRC saat ini sedang melakukan penawaran umum perdana saham dan belum memperoleh Pernyataan Efektif pada saat Prospektus ini diterbitkan.
Kepemilikan saham Perseroan pada NRC akan terdilusi sebagai akibat penawaran umum perdana saham tersebut.
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8.9.		

Keterangan Tentang Entitas Anak

8.9.1.

PT Saratoga Sentra Business (“SSB”)

a.

Riwayat Singkat
SSB, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 61 tanggal 29 Juni 2005, dibuat di
hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan No. C-18796 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Juli 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1927/BH.09.05/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005, serta
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No. 9256
(“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 144 tanggal 20 Desember 2012,
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-45903 tanggal
27 Desember 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0112207.AH.01.09.Tahun 2012
tanggal 27 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah
No. 09.05.1.46.51597 tanggal 16 April 2013 (“Akta No. 144/2012”). Berdasarkan Akta No. 144/2012, para pemegang
saham SSB telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula berjumlah Rp548.000.000.000
menjadi Rp593.000.000.000.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSB, maksud dan tujuan SSB adalah berusaha di bidang
pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan
pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SSB merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan di
bidang infrastruktur, perkebunan, pelayaran dan lain-lain.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 144/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSB adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
750.000
750.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
Perseroan
2.
Edwin Soeryadjaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

e.

592.999
1
593.000
157.000

592.999.000.000
1.000.000
593.000.000.000
157.000.000.000

%
99,99
0,01
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang saham Luar Biasa No. 80 tanggal 22 Februari 2013,
yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06119 tanggal
25 Februari 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014378.AH.01.09.Tahun 2013
tanggal 25 Februari 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SSB adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Edwin Soeryadjaya
Drs. Suryadi Tenegar

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

:
:

Sandiaga Salahuddin Uno
Husni Heron

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SSB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian
pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited)
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dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai akuisisi SSM yang merupakan
restrukturisasi entitas sepengendali sehingga laporan keuangan konsolidasian pada tanggal yang berakhir dan untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009/1 Januari 2010 disajikan kembali untuk mencerminkan
akuisisi tersebut seolah-olah telah terjadi sejak permulaan tahun paling awal disajikan dan penerapan PSAK tertentu
yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan

2010

Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pendapatan - bersih
Laba kotor
(Rugi) laba operasional
Laba (rugi) bersih(*)
Jumlah laba (rugi) komprehensif(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
409,6
9,6
400,0

1.211,6
209,4
1.002,2

1.472,1
694,7
777,4

3,3
2,1
(2,6)
12,9
117,8

133,0
41,7
16,6
0,3
192,4

78,2
40,0
23,8
(91,7)
(227,5)

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan SSB yang melebihi 30% dari posisi
tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011
Jumlah liabilitas meningkat sebesar 231,8% menjadi Rp694,7 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp209,2
miliar pada 31 Desember 2011 terutama karena diperolehnya pinjaman bank baru dari Standard Chartered Bank.
Jumlah pendapatan – bersih menurun sebesar 41,2% menjadi Rp78,2 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya
Rp133,0 miliar pada tahun 2011 terutama karena pada tahun 2011 entitas anak, PT Palem Makmur Abadi (“PMA”),
masih dikonsolidasikan pada laporan keuangan SSB, dan kepemilikan atas PMA dijual pada akhir tahun 2011.
Laba operasional meningkat sebesar 43,4% menjadi Rp23,8 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp16,6 miliar
pada tahun 2011 terutama karena pada tahun 2011 entitas anak, PMA yang masih mengalami kerugian operasional
masih dikonsolidasikan pada laporan keuangan SSB,dan kepemilikan atas PMA dijual pada akhir tahun 2011
Rugi bersih meningkat menjadi Rp91,7 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya laba Rp0,3 miliar pada tahun 2011
terutama dikarenakan pengakuan bagian rugi bersih dari entitas asosiasi, Provident Agro, peningkat beban keuangan
perusahaan dan adanya peningkatan kerugian selisih kurs.
Jumlah laba (rugi) komprehensif menurun sebesar 218,2% menjadi rugi Rp227,5 miliar pada tahun 2012 dari
sebelumnya laba Rp192,4 miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh efek penyesuaian selisih nilai transaksi
restrukturisasi entitas sepengendali, Provident Agro.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010
Jumlah aset meningkat sebesar 195,8% menjadi Rp1.211,6 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp409,6
miliar pada 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada Provident Agro, meningkatnya
aset tetap dari SMP terkait pembelian FSO, dan dimulainya investasi SP pada Medco Power.
Jumlah liabilitas meningkat sebesar 2.081,3% menjadi Rp209,2 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya
Rp9,6 miliar pada 31 Desember 2010 terutama karena diperolehnya pinjaman bank dari UOB Indonesia oleh SMP.
Jumlah ekuitas meningkat 150,6% menjadi Rp1.002,2 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp400,0 miliar
pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh adanya tambahan setoran modal pemegang saham sebesar
398 miliar dan surplus revaluasi dari entitas asosiasi, Provident Agro.
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Jumlah pendapatan bersih menjadi Rp133,0 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp3,3 miliar pada tahun 2010
terutama disebabkan adanya pendapatan dari jasa pelayaran dan penjualan barang dagangan dari entitas anak,
SMP dan PMA.
Laba kotor meningkat menjadi Rp41,7 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp2,1 miliar pada tahun 2010 terutama
disebabkan adanya kegiatan usaha di entitas anak, SMP dan PMA yang menghasilkan keuntungan.
Laba operasional meningkat menjadi Rp16,6 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya rugi Rp2,6 miliar pada tahun
2010 terutama disebabkan adanya laba operasional dari entitas anak, SMP dan PMA.
Laba bersih menurun sebesar 97,7% menjadi Rp0,3 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp12,9 miliar pada
tahun 2010 terutama disebabkan oleh meningkatnya beban non operasional seperti kerugian selisih kurs, beban
penghapusan piutang tak tertagih dan beban keuangan dari tambahan pinjaman bank.
Jumlah laba komprehensif meningkat sebesar 63,3% menjadi Rp192,4 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya
Rp177,8 miliar pada tahun 2010 terutama disebabkan karena pada 2011 SSB mulai mengkonsolidasikan SMP dan
PT Bonecom Industri Pangan (“Bonecom”). Pada tahun 2011 kepemilikan SSB di Bonecom dilepas.
8.9.1.1.
a.

PT Interra Indo Resources (”IIR”)
Riwayat Singkat
IIR, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT VDH Indo, berdasarkan Akta Pendirian
No. 65 tanggal 29 Oktober 2004, yang dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-29140 HT.01.01-TH.2004
tanggal 2 Desember 2004, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di
bawah No. 1268/BH.09.05/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 71 tanggal 6 September 2005 Tambahan No. 9499 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah
dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 143 tanggal
20 Desember 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui
oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65976.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Desember
2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111702.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal
27 Desember 2012 (“Akta No.143/2012”). Berdasarkan Akta No.143/2012, pemegang saham IIR menyetujui:
Peningkatan modal dasar dari yang semula Rp75.000.000.000 menjadi Rp350.000.000.000;
Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari yang semula Rp42.000.000.000 menjadi
Rp217.215.000.000; dan
Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar IIR.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 anggaran dasar IIR, maksud dan tujuan IIR adalah menjalankan usaha dalam
bidang perdagangan, pembangunan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa
(kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, IIR merupakan perusahaan
investasi yang melakukan penyertaan di bidang infrastruktur.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No.143/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IIR adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
350.000
350.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Saratoga Sentra Business
2.
Edwin Soeryadjaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

217.214
1
217.215
132.785
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217.214.000.000
1.000.000
217.215.000.000
132.785.000.000

%
99,99
0,01
100,00

d.

e.

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 68 tanggal 21 Desember
2010, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02871.AH.01.02 tanggal 19 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0004802.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 23607,
susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi IIR adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris

:

Husni Heron

Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Sandiaga Salahuddin Uno
Stefanus Ginting

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting IIR yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK tertentu yang
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Beban usaha
(Rugi) laba tahun berjalan(*)
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan(*)
nm : menjadi nol karena pembulatan
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

2010

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
43,9
0,6
43,3

43,6
0,6
43,0

256,7
38,4
218,3

(1,0)
(0,7)
(0,7)

(0,0)nm
(0,2)
(0,2)

(0,4)
0,7
0,7

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan IIR yang melebihi 30% dari
posisi tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Jumlah aset meningkat sebesar 488,8% menjadi Rp256,7 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp43,6 miliar pada 31 Desember 2011 seiring dengan bertambahnya porsi kepemilikan IIR di BUS dari 21,93%
menjadi 40,0% dan kenaikan nilai investasi di BUS.
Jumlah liabilitas meningkat menjadi Rp38,4 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp0,6 miliar pada
31 Desember 2011 dikarenakan adanya utang yang timbul dari pembelian saham BUS. Utang ini dilunasi pada
bulan Januari 2013.
Jumlah ekuitas meningkat sebesar 407,7% menjadi Rp218,3 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp43,0 miliar pada 31 Desember 2011 dikarenakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar
Rp175,2 miliar yang diambil bagian seluruhnya oleh SSB.
Laba (rugi) tahun berjalan meningkat menjadi laba Rp0,7 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya rugi Rp0,2
miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan keuangan yang diperoleh dari bunga
deposito.
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Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan turun menjadi Rp0,7 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya rugi
Rp0,2 miliar pada tahun 2011 sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan pada tahun 2012 yang telah
dijelaskan di atas.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010
Rugi tahun berjalan menurun menjadi Rp0,2 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp0,7 miliar pada
31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha.
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan menurun 71,4% menjadi Rp0,2 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya
Rp0,7 miliar pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha.
8.9.1.2.
a.

PT Sinar Mentari Prima (“SMP”)
Riwayat Singkat
SMP, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 30 Januari 2008
yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05594.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 4 Februari
2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008443.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal
4 Februari 2008 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah
dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 336 tanggal 18 Desember 2012, dibuat di
hadapan Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-05959 tanggal
22 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013952.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal
22 Februari 2013 (“Akta No. 336/2012”). Berdasarkan Akta No. 336/2012, para pemegang saham SMP telah
menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor SMP dari Rp45.000.000.000 menjadi Rp57.960.000.000.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMP, maksud dan tujuan SMP adalah berusaha dalam bidang
jasa angkutan laut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SMP menjalankan kegiatan usaha penyewaan kapal FSO.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 336/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMP adalah sebagai
berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
360.000
180.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Saratoga Sentra Business
2.
Seroja Shipping Services Pte. Ltd.
3.
PT Multiline Shipping Services
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

57.960
34.776
23.184
115.920
244.080

28.980.000.000
17.388.000.000
11.592.000.000
57.960.000.000
122.040.000.000

%
50,00
30,00
20,00
100,00

Seluruh saham milik PT Saratoga Sentra Business, yaitu sebanyak 57.960 saham digadaikan kepada PT Bank
UOB Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham antara SSB sebagai pemberi gadai dan PT Bank
UOB Indonesia sebagai penerima gadai dalam SMP No. 48 tanggal 18 Maret 2011, dibuat di hadapan James
Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta.
Seluruh saham milik PT Multiline Shipping Services, yaitu sebanyak 23.184 saham digadaikan kepada
PT Bank UOB Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham antara PT Multiline Shipping Services
sebagai pemberi gadai dan PT Bank UOB Indonesia sebagai penerima gadai dalam SMP No. 50 tanggal
18 Maret 2011, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian gadai saham tersebut berlaku selama fasilitas SMP kepada PT Bank UOB Indonesia masih terutang
atau selama-lamanya sampai dengan 30 April 2016.
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Syarat-syarat penting perjanjian gadai saham antara lain (i) Pemberi gadai dilarang mengalihkan saham yang
digadaikan kepada pihak manapun; (ii) Pemberi gadai dilarang untuk melakukan merger (penggabungan);
(iii) Pemberi gadai wajib memberitahukan setiap adanya peristiwa wan prestasi; (iv) Pemberi gadai wajib
mencegah segala tindakan yang dapat mengurangi nilai saham; dan (iv) Pemberi gadai dilarang untuk
menjaminkan saham yang dimilikinya kepada pihak manapun.
Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit terkait gadai saham ini dapat dilihat pada Bab ini Subbab
Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.
d.

e.

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 28 Februari 2011,
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.10-07651 tanggal 11 Maret 2011
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020198.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011,
susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SMP adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:

Drs. Kumari, Ak.
Masdjan
Peiter Paais

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:

Husni Heron
Yuliantina Wangsawiguna
Hiendra Soenjoto

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMP yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited), seluruhnya
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan maa uang
pelaporan menjadi USD sehingga laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011
dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 yang sebelumnya
disajikan dalam Rupiah telah diukur kembali ke dalam USD dan sehubungan penerapan PSAK tertentu yang
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pendapatan
Laba kotor
Laba dari operasi
Laba bersih tahun berjalan(*)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan(*)
nm : menjadi nol karena pembulatan
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

8.9.1.3.
a.

2010

Tahun yang berakhir 31 Desember
2011

(dalam jutaan USD)
2012

0,0nm
0,0nm

30,3
21,7
8,6

28,1
17,3
10,8

-

6,9
3,2
3,0
2,2
2,2

7,4
3,5
3,3
2,2
2,2

PT Pelayaran Antarbuwana Pertala (“PAP”)
Riwayat Singkat
PAP, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 15 November 1989
sebagaimana telah diubah dengan Akta Pengubahan Anggaran Dasar No. 63 tanggal 26 Mei 1993, keduanya
sebagaimana dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4362.HT.01.01.TH.93 tanggal 8 Juni 1993, dan telah
didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 150/Leg/1993 tanggal
12 Juli 1993 (“Akta Pendirian”).
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Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan
terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PAP No. 9 tanggal 5 Maret 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa
S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-09966 tanggal 21 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0024828.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 (“Akta No. 9/2012”). Akta No. 9/2012
merupakan penegasan atas isi Akta Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 30 Desember 2011, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa,
S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor PAP dari Rp1.250.000.000
menjadi Rp1.500.000.000.
b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PAP, maksud dan tujuan PAP adalah berusaha dalam bidang
jasa angkutan laut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, PAP merupakan perusahaan pemegang ijin usaha
perkapalan.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 9/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAP adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
5.000
5.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Saratoga Sentra Business
2.
Seroja Shipping Services Pte. Ltd.
3.
PT Multiline Shipping Services
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

e.

750
450
300
1.500
3.500

750.000.000
450.000.000
300.000.000
1.500.000.000
3.500.000.000

%
50,00
30,00
20,00
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang
Saham No. 9 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang,
yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data No. AHU-AH.01.10-10424 tanggal 6 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0027783.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 April 2011, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi
PAP adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Drs. Kumari, Ak.
Peiter Paais

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:

Husni Heron
Yuliantina Wangsawiguna
Hiendra Soenjoto

Ringkasan Laporan Keuangan
Perseroan melakukan penyertaan pada PAP sejak tahun 2011. Berikut merupakan ikhtisar data keuangan
penting PAP yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan
paragraf penjelasan sehubungan penerapan PSAK tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
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Keterangan
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pendapatan
Rugi bersih tahun berjalan(*)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
1.316
0
1.316

1.277
27
1.250

2.797
(184)
(184)

(66)
(66)

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan PAP yang melebihi 30% dari
posisi tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Jumlah pendapatan turun menjadi nol tahun 2012 dari sebelumnya Rp2,797 juta pada tahun 2011 terutama
disebabkan oleh adanya pendapatan jasa kepada pihak ketiga yang kemudian mulai pertengahan tahun 2011
dialihkan kepada kepada SMP.
Rugi bersih tahun berjalan menurun 64,1%menjadi Rp66 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp184 juta
pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh penurunan biaya operasional pada tahun 2012 karena perusahaan
tidak lagi memiliki kegiatan operasional.
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan menurun menjadi 64,1% Rp66 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya
Rp 184 juta pada tahun 2011 sejalan dengan penurunan rugi bersih tahun berjalan.
8.9.2.
a.

PT Wahana Anugerah Sejahtera (”WAS”)
Riwayat Singkat
WAS, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 7 September 2005, dibuat
di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. C-28535 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005, telah didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2854/BH.09.05/X/2005 tanggal
26 Oktober 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 22 November
2005, Tambahan No. 12013 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan
terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
No. 93 tanggal 30 November 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.10-44500, tanggal 13 Desember 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0108602.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 (“Akta No. 93/2012”). Berdasarkan Akta
No. 93/2012, pemegang saham WAS telah menyetujui :
Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dari semula Rp304.500.000.000 menjadi Rp479.600.000.000;
dan
Perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar WAS.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WAS, maksud dan tujuan WAS adalah berusaha dalam bidang
pembangunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan
pajak). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, WAS merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan
di bidang telekomunikasi.
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c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan 93/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WAS adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
500.000
500.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
Perseroan
2.
PT Unitras Pertama
3.
Edwin Soeryadjaya
4.
Sandiaga Salahuddin Uno
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

e.

478.813
277
255
255
479.600
20.400

478.813.000.000
277.000.000
255.000.000
255.000.000
479.600.000.000
20.400.000.000

%
99,84
0,06
0,05
0,05
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 6 September 2011,
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-28847 tanggal
12 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0073492.AH.01.09.Tahun
2011 tanggal 12 September 2011, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi WAS adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Edwin Soeryadjaya
Sandiaga Salahuddin Uno

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

:
:

Husni Heron
Drs. Suryadi Tenegar

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting WAS yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited), seluruhnya dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK tertentu yang berlaku
efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan

2010

Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pendapatan
Rugi usaha
Laba bersih tahun berjalan(*)
Laba komprehensif pada tahun berjalan(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
630,3
0,5
629,7

888,1
424,2
463,9

2.456,6
0,7
2.455,9

(0,8)
489,4
493,6

(0,3)
171,6
172,9

(0,8)
1.377,6
1.988,7

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan WAS yang melebihi 30% dari posisi
tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011
Jumlah aset meningkat sebesar 176,6% menjadi Rp2.456,6 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp888,1 miliar pada 31 Desember 2011 disebabkan oleh meningkatnya nilai investasi pada Tower Bersama terutama
disebabkan penyesuaian investasi SI di Tower Bersama yang sebelumnya diukur dengan metode ekuitas menjadi
metode biaya dan diklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual.
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Jumlah liabilitas menurun sebesar 99,8% menjadi Rp0,7 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp424,2
miliar pada 31 Desember 2011 terutama dikarenakan pembayaran utang kepada pemegang saham menggunakan
dana pengembalian dari investasi yang sudah jatuh tempo dan setoran modal pemegang saham.
Jumlah ekuitas meningkat sebesar 429,4% menjadi Rp2.455,9 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp463,9 miliar pada 31 Desember 2011 seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan WAS dan peningkatan modal
saham di tahun 2012 sebesar Rp452,1 miliar.
Rugi usaha meningkat sebesar 166,7% menjadi Rp0,8 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp0,3 miliar pada
tahun 2011 terutama dikarenakan adanya biaya yang harus dibayarkan oleh WAS untuk transaksi pembelian saham
Tower Bersama.
Laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar 702,8% menjadi Rp1.377,6 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya
Rp171,6 miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan kenaikan atas pengakuan laba dari Tower Bersama baik
secara langsung ataupun tidak langsung melalui SI.
Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan menjadi Rp1.988,7 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp172,9
miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan kenaikan bagian laba bersih entitas asosiasi, SI yang meningkat akibat
efek dihentikannya penerapan metode ekuitas menjadi metode biaya, karena adanya penurunan kepemilikan SI
terhadap saham Tower Bersama.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010
Jumlah aset meningkat sebesar 40,9% menjadi Rp888,1 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp630,3 miliar
pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan nilai investasi WAS pada Tower Bersama, baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui SI, seiring dengan meningkatnya kinerja Tower Bersama selama tahun 2011.
Jumlah liabilitas meningkat menjadi Rp424,2 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp0,5 miliar pada
31 Desember 2010 disebabkan adanya utang kepada pemegang saham atas pembelian saham Tower Bersama
oleh WAS dari pemegang saham.
Jumlah ekuitas menurun sebesar 26,3% menjadi Rp463,9 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp629,7
miliar pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh pengakuan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali karena adanya pembelian saham Tower bersama oleh perusahaan dari entitas sepengendali.
Rugi usaha menurun sebesar 62,5% menjadi Rp0,3 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp0,8 miliar pada tahun
2010 terutama disebabkan oleh penurunan biaya operasional perusahaan.
Laba bersih tahun berjalan menurun sebesar 64,9% menjadi Rp171,6 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya
Rp489,4 miliar pada tahun 2010 terutama disebabkan karena pada tahun 2010 WAS mencatatkan keuntungan atas
divestasi kepemilikan saham Tower Bersama sebesar Rp368 miliar. Pada tahun 2011, tidak ada transaksi penjualan
atas saham entitas anak.
Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan menurun sebesar 65,0% menjadi Rp172,9 miliar pada tahun 2011
dari sebelumnya Rp493,6 miliar pada tahun 2010 terutama sejalan dengan penurunan laba bersih tahun berjalan
sebagaimana dijelaskan di atas.
8.9.3.
a.

PT Wana Bhakti Sukses Mineral (”WBSM”)
Riwayat Singkat
WBSM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 31 Oktober 2007,
dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-04694 HT.01.01-TH.2007 tanggal 28 November
2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008, Tambahan
No. 1425 (“Akta Pendirian”).
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Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 15 Februari 2013, dibuat
di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-12066.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013, telah terdaftar di Daftar Perseroan
No. AHU-0020773.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013 (“Akta No. 46/2013”). Berdasarkan Akta No.46/2013,
pemegang saham WBSM telah menyetujui untuk:
Mengubah tempat kedudukan WBSM dari yang semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan; dan
Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar WBSM.
b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WBSM, maksud dan tujuan WBSM adalah menjalankan usaha
dalam bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, dan pengangkutan darat. Pada
saat Prospektus ini diterbitkan, WBSM merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan di bidang
pemurnian minyak bumi.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 10 Desember 2012, dibuat
di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata
dalam Surat Persetujuan No. AHU-07209.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012610.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, telah diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.10-45750 tanggal 27 Desember 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0111770.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham WBSM adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
100.000.000
100.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
Perseroan
2.
PT Mitra Prima Multi Investa
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

e.

18.881.170
6.743.290
25.624.460
74.375.540

18.881.170.000
6.743.290.000
25.624.460.000
74.375.540.000

%
73,68
26,32
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 55
tanggal 13 Juni 2011, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.10-20338 tanggal 30 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053091.
AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi WBSM adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

: Edwin Soeryadjaya
: Sandiaga Salahuddin Uno

Direksi
Direktur Utama
Direktur

: Husni Heron
: Drs. Kumari, Ak.

Ringkasan Laporan Keuangan
Perseroan melakukan penyertaan pada WBSM sejak tahun 2011. Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting
WBSM yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (anggota
dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai
perubahan maa uang pelaporan menjadi USD sehingga laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2011 dan
1 Januari 2011 dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 yang
sebelumnya disajikan dalam Rupiah telah diukur kembali ke dalam USD.
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(dalam jutaan USD)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012

Keterangan
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas (defisit modal)
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Penjualan
Laba kotor
(Rugi) laba tahun berjalan(*)
Jumlah (rugi) laba komprehensif pada tahun berjalan(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

79,5
83,2
(3,7)

102,7
95,9
6,8

220,9
8,8
(3,1)
(3,1)

235,8
19,5
3,7
3,7

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan WBSM yang melebihi 30% dari
posisi tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011
Jumlah ekuitas meningkat sebesar menjadi USD6,8 juta pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya defisit modal
USD3,7 juta pada 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh tambahan setoran modal dari pemegang saham
dan meningkatnya kinerja TWU pada tahun 2012 yang laporan keuangannya mulai dikonsolidasikan ke dalam
WBSM sejak bulan Juni 2011.
Laba kotor meningkat sebesar 121,6% menjadi USD19,5 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya USD8,8 juta pada
tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan TWU sebesar 6,7% menjadi USD235,8 juta pada tahun
2012 dari USD220,9 juta pada tahun 2011 didukung oleh peningkatan volume penjualan sebesar 1,6% dari 207.386
kiloliter pada tahun 2011 menjadi 312.219 kiloliter pada tahun 2012 dan peningkatan harga rata-rata diesel Mean
of Platts Singapore (“MOPS”).
Laba tahun berjalan meningkat menjadi laba USD3,7 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya rugi USD3,1 juta pada
tahun 2011 terutama sejalan dengan peningkatan laba kotor dan penurunan beban penjualan TWU yang terutama
didukung oleh perbaikan pada tim pemasaran dan optimasi logistik TWU. Selain itu, TWU tidak lagi menanggung
beban yang berhubungan dengan sewa tangki penyimpanan dan sewa kapal pada tahun 2012
Jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan meningkat menjadi laba USD3,7 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya
rugi USD3,1 juta pada tahun 2011 sejalan dengan peningkatan laba tahun berjalan yang telah dijelaskan di atas.
8.9.3.1.
a.

PT Tri Wahana Universal (”TWU”)
Riwayat Singkat
TWU, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 24 Oktober
2005, yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 19 Januari 2006,
keduanya dibuat di hadapan Bomantari Julianto, S.H., M.Hum., Notaris di Cibinong, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02458 HT.01.01.TH.2006 tanggal 27 Januari
2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan
No. 54/BH.09.03/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 21 tanggal 13 Maret 2009 Tambahan No. 7439 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Marina
Soewana, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-50584.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0077858.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 (“Akta No.62/2010”). Berdasarkan
Akta No.62/2010, pemegang saham TWU menyetujui untuk:
Melakukan peningkatan modal dasar dari semula Rp1.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000;
Melakukan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dari semula Rp1.000.000.000 menjadi
Rp50.000.000.000; dan
Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar TWU.
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b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TWU, maksud dan tujuan TWU adalah menjalankan usaha
dalam bidang penyelenggaraan usaha hilir di bidang migas, serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau
menunjang kegiatan usaha tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada saat Prospektus ini
diterbitkan, TWU menjalankan kegiatan usaha di bidang pemurnian minyak bumi.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 62/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TWU adalah sebagai
berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp100.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
1.000.000
100.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Wana Bhakti Sukses Mineral
2.
PT Indo Nusa Jaya Makmur
3.
PT Warna Abadi Perkasa
4.
PT Dua Nuri Universal
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

237.500
150.000
75.000
37.500
500.000
500.000

23.750.000.000
15.000.000.000
7.500.000.000
3.750.000.000
50.000.000.000
50.000.000.000

%
47,50
30,00
15,00
7,50
100,00

Seluruh saham milik WBSM digadaikan untuk kepentingan PT Bank UOB Indonesia sebagai Security Trustee
berdasarkan perjanjian fasilitas USD92 juta tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan dalam
(i) Akta Pledge of Shares Agreement No. 53 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa,
S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Additional of Pledge of Shares Agreement No. 81 tanggal 24 Agustus
2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
Seluruh saham milik PT Warna Abadi Perkasa digadaikan untuk kepentingan PT Bank UOB Indonesia sebagai
security trustee berdasarkan perjanjian fasilitas USD92 juta tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan
dalam Akta Additional Agreement of Pledge of Shares No. 50 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan
Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
Seluruh saham milik PT Indo Nusa Jaya Makmur digadaikan untuk kepentingan PT Bank UOB Indonesia
sebagai security trustee berdasarkan perjanjian fasilitas USD92 juta tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana
dituangkan dalam Akta Additional Agreement of Pledge of Shares No. 59 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat
di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
Seluruh saham milik PT Dua Nuri Universal digadaikan untuk kepentingan PT Bank UOB Indonesia sebagai
security trustee berdasarkan perjanjian fasilitas USD92 juta tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan
dalam Akta Additional Agreement of Pledge of Shares No. 56 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan
Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Gadai Saham tersebut berlaku sampai dengan seluruh kewajiban TWU dilunasi atau selambatlambatnya sampai dengan 18 Agustus 2018.
Syarat dan ketentuan penting perjanjian gadai saham, antara lain: (i) Pemberi gadai dilarang mengalihkan saham
yang digadaikan kepada pihak manapun; (ii) Pemberi gadai dilarang untuk melakukan merger (penggabungan);
(iii) Pemberi gadai wajib memberitahukan setiap adanya peristiwa wan prestasi; (iv) Pemberi gadai wajib
mencegah segala tindakan yang dapat mengurangi nilai saham; (v) Pemberi gadai dilarang untuk menjaminkan
saham yang dimilikinya kepada pihak manapun.
Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian kredit terkait gadai saham ini dapat dilihat pada Bab ini Subbab
Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.
d.

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
No. 26 tanggal 8 November 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
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No. AHU-AH.01.10-41988 tanggal 27 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0102364.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 November 2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan
Direksi TWU adalah sebagai berikut:

e.

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:

Edwin Soeryadjaya
Sandiaga Salahuddin Uno
Ir. Mohamad Noer
Oskar Syahbana
Budi Irawan Djalal

Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:

Rudy Tavinos
Husni Heron
Yuliantina Wangsawiguna
Tri Harmawan
Indira Pahrina Baheramsyah

Ringkasan Laporan Keuangan
Perseroan melakukan penyertaan pada TWU sejak tahun 2011. Berikut merupakan ikhtisar data keuangan
penting TWU yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman &
Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan mengenai perubahan mata uang pelaporan menjadi USD sehingga laporan posisi keuangan tanggal
31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011 dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2011 yang sebelumnya disajikan dalam Rupiah telah diukur kembali ke dalam USD.
Keterangan
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas (defisit modal)
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Penjualan
Laba kotor
Laba (rugi) tahun berjalan(*)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

(dalam jutaan USD)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
79,5
80,5
(1,0)

102,7
95,9
6,8

220,9
8,8
(6,5)
(6,5)

235,8
19,5
7,8
7,8

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan TWU yang melebihi 30% dari
posisi tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Jumlah ekuitas meningkat menjadi USD6,8 juta pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya defisit modal USD1,0
juta pada 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja TWU pada tahun 2012.
Laba kotor meningkat sebesar 121,6% menjadi USD19,5 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya USD8,8 juta
pada tahun 2011 seiring dengan kenaikan pendapatan sebesar 6,7% menjadi USD235,8 juta pada tahun 2012
dari USD220,9 juta pada tahun 2011 didukung oleh peningkatan volume penjualan sebesar 1,6% dari 207.386
kiloliter pada tahun 2011 menjadi 312.219 kiloliter pada tahun 2012 dan peningkatan harga rata-rata diesel
Mean of Platts Singapore (“MOPS”)
Laba tahun berjalan meningkat menjadi USD7,8 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya rugi USD6,5 juta pada
tahun 2011 terutama disebabkan oleh sejalan dengan peningkatan laba kotor dan penurunan beban penjualan
terutama disebabkan perbaikan pada tim pemasaran dan optimasi logistik TWU. Selain itu, TWU tidak lagi
menanggung beban yang berhubungan dengan sewa tangki penyimpanan dan sewa kapal pada tahun 2012.

98

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat menjadi USD7,8 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya
USD6,5 juta pada tahun 2011 sejalan dengan peningkatan laba tahun berjalan yang telah dijelaskan di atas.
8.9.4.
a.

PT Nugraha Eka Kencana (”NEK”)
Riwayat Singkat
NEK, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 12 November 2002, dibuat
di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. C-20517 HT.01.01.TH.2003 tanggal 29 Agustus 2003, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2005/BH.09.05/VIII/2004 tanggal
16 Agustus 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September
2004, Tambahan No. 9123 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan
terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 141 tanggal 20 Desember
2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-66123.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, dan
telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111932.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Desember
2012 (“Akta No.141/2012”). Berdasarkan Akta No.141/2012, pemegang saham NEK telah menyetujui:
Peningkatan modal dasar dari semula Rp135.000.000.000 menjadi Rp300.000.000.000;
Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp130.575.000.000 menjadi Rp.276.000.000.000;
dan
Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar NEK.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar NEK, maksud dan tujuan NEK adalah berusaha dalam bidang
pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan
jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, NEK merupakan perusahaan
investasi yang melakukan penyertaan di bidang layanan dan jasa, otomotif dan lain-lain.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No.141/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NEK adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
300.000
300.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
Perseroan
2.
Edwin Soeryadjaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

275.999
1
276.000
24.000

275.999.000.000
1.000.000
276.000.000.000
24.000.000

%
99,99
0,01
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 Januari 2013, dibuat di
hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01094 tanggal 16 Januari 2013
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002578.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Januari
2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi NEK adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

:

Edwin Soeryadjaya

Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Sandiaga Salahuddin Uno
Husni Heron
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e.

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting NEK yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK tertentu yang berlaku efektif
sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan

2010

Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Penjualan
Laba kotor
Rugi usaha
Laba bersih
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
187,6
3,3
184,3

254,0
2,0
252,0

430,5
1,6
428,9

3,2
2,1
(2,2)
10,3
10,3

3,2
2,1
(2,4)
58,4
58,4

3,7
1,8
(5,7)
88,1
88,1

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan NEK yang melebihi 30% dari posisi
tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011
Jumlah aset meningkat sebesar 69,5% menjadi Rp430,5 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp254,0
miliar pada 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan nilai investasi pada entitas asosiasi, MPM.
Jumlah ekuitas meningkat sebesar 70,2% menjadi Rp428,9 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp252,0
miliar pada 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh adanya tambahan setoran modal di NEK dari pemegang
saham, SIS, dan adanya peningkatan bagian laba dari entitas asosiasi, MPM.
Rugi usaha meningkat sebesar 137,5% menjadi Rp5,7 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp2,4 miliar pada
tahun 2011 terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang berasal dari pembebanan biaya manfaat karyawan
yang baru di terapkan pada tahun 2012 dan biaya jasa profesional atas entitas anak.
Laba bersih meningkat sebesar 50,9% menjadi Rp88,1 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp58,4 miliar pada
tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan bagian laba dari entitas asosiasi, MPM.
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar 50,9% menjadi Rp88,1 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya
Rp58,4 miliar pada tahun 2011 sejalan dengan peningkatan laba bersih pada tahun 2012 yang telah dijelaskan di atas.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010
Jumlah aset meningkat sebesar 35,4% menjadi Rp254,0 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp187,6
miliar pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pada entitas asosiasi, MPM.
Jumlah liabilitas menurun sebesar 39,4% menjadi Rp2,0 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp3,3 miliar
pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh amortisasi atas pendapatan diterima di muka yang merupakan
penerimaan dimuka sehubungan dengan jasa penyewaan ruangan perkantoran.
Jumlah ekuitas meningkat sebesar 36,7% menjadi Rp252,0 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp184,3
miliar pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh seiring dengan peningkatan laba bersih peningkatan
bagian laba dari entitas asosiasi, MPM.
Laba bersih meningkat sebesar 467,0% menjadi Rp58,4 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp10,3 miliar pada
tahun 2010 terutama disebabkan oleh oleh peningkatan bagian laba dari entitas asosiasi, MPM.
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Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 467,0% menjadi Rp58,4 miliar pada tahun 2011 dari
sebelumnya Rp10,3 miliar pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh oleh peningkatan bagian laba dari entitas
asosiasi, MPM.
8.9.4.1.
a.

PT Sukses Indonesia (”Sukses”)
Riwayat Singkat
Sukses, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 16 Maret 2001,
dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13812 HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 November 2001, dan
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Pusat No. 3054/BH.09.05/II/2002 tanggal 20 Februari
2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 29 tanggal 8 April 2004, Tambahan No. 3571 (“Akta
Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2
tanggal 3 April 2009, dibuat di hadapan Yuli Hanifah, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23420.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal
28 Mei 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0030054.AH.01.09.Tahun 2009
tanggal 28 Mei 2009 (“Akta No. 2/2009”). Berdasarkan Akta No. 2/2009, pemegang saham Sukses telah
menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Sukses untuk disesuaikan dengan UUPT.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Sukses, maksud dan tujuan Sukses adalah berusaha dalam
bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan,
perbengkelan, dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Sukses
merupakan perusahaan investasi.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 2/2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Sukses adalah sebagai
berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
500
500.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Nugraha Eka Kencana
2.
Sandiaga Salahuddin Uno
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

299
1
300
200

299.000.000
1.000.000
300.000.000
200.000.000

%
99,67
0,33
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 46 tanggal 25 Januari 2013
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02326 tanggal
30 Januari 2013, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005663.AH.01.09.Tahun 2013
tanggal 30 Januari 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Sukses adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris

:

Edwin Soeryadjaya

Direksi
Direktur

:

Husni Heron
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e.

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Sukses yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK tertentu yang
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Penjualan
Laba kotor
Rugi usaha
(Rugi) laba bersih(*)
Jumlah (rugi) laba komprehensif tahun berjalan(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

2010

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
41,5
3,3
38,2

43,3
2,0
41,3

35,1
1,5
33,5

3,2
2,1
(2,2)
(5,5)
(5,5)

3,3
2,1
(2,3)
3,4
3,4

3,7
1,8
(5,4)
2,8
2,8

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan Sukses yang melebihi 30%
dari posisi tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Rugi usaha meningkat sebesar 134,8% menjadi Rp5,4 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp2,3 miliar
pada tahun 2011 terutama disebabkan karena meningkatnya pengakuan bagian rugi atas entitas anak, SSM,
dan meningkatnya beban operasional SSM pada tahun 2012.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010
Jumlah liabilitas menurun sebesar 39,4% menjadi Rp2,0 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya Rp3,3
miliar pada 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh amortisasi atas pendapatan diterima di muka yang
merupakan penerimaan dimuka sehubungan dengan jasa penyewaan ruangan perkantoran entitas anak, SSM.
Laba (rugi) bersih meningkat menjadi laba Rp3,4 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya rugi Rp5,5 miliar pada
tahun 2010 terutama disebabkan oleh adanya laba atas pelepasan entitas asosiasi yaitu PT Web Marketing
Indonesia.
8.9.4.1.1. PT Satria Sukses Makmur (“SSM”)
a.

Riwayat Singkat
SSM, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 25 Januari
2007, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-01173 HT.01.01-TH.2007 tanggal 31 Januari
2007, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta
Pusat No. 338/BH.09.05/II/2007 tanggal 15 Februari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2007, Tambahan No. 2624 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah dan
terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 140 tanggal
20 Desember 2012, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-66124.AH.01.02.Tahun 2012,
tanggal 27 Desember 2012, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111933.
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AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 27 Desember 2012 (“Akta No.140/2012”). Berdasarkan Akta No.140/2012,
pemegang saham SSM telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp35.000.000.000 menjadi
Rp100.000.000.000, dan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan dari semula Rp28.000.000.000
menjadi Rp66.700.000.000, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar SSM.
b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSM, maksud dan tujuan SSM adalah berusaha
dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak),
pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan. Pada saat Prospektus ini
diterbitkan, SSM menjalankan kegiatan usaha menyewakan area kantor kepada Perseroan dan beberapa
perusahaan investasi Perseroan.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No.140/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSM adalah
sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
100.000
100.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Saratoga Sentra Business
2.
PT Sukses Indonesia
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

e.

40.020
26.680
66.700
33.300

40.020.000.000
26.680.000.000
66.700.000.000
33.300.000.000

%
60,00
40,00
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 8 Januari
2013, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01515
tanggal 23 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003602.
AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SSM
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Edwin Soeryadjaya
Sandiaga Salahuddin Uno

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

:
:

Husni Heron
Drs. Suryadi Tenegar

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SSM yang bersumber dari laporan keuangan pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International
Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan
PSAK tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan

2010
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pendapatan
Laba kotor
Rugi usaha
Rugi tahun berjalan(*)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
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(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
29,5
1,7
27,8

27,3
0,6
26,7

66,0
5,1
60,9

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

3,3
2,1
(1,3)
(1,1)
(1,1)

3,7
1,8
(4,4)
(4,5)
(4,5)

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan SSM yang melebihi 30%
dari posisi tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2011
Jumlah aset meningkat sebesar 141,8% menjadi Rp66 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp27,3 miliar pada 31 Desember 2011 dikarenakan penambahan properti investasi SSM yaitu ruangan
kantor atas nama SSM dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak
pada Gedung Menara Karya Lantai 17 di Kuningan timur, Jakarta Selatan.
Jumlah liabilitas meningkat sebesar 750,0% menjadi Rp5,1 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp0,6 miliar pada 31 Desember 2011 terutama dikarenakan kenaikan pendapatan diterima dimuka
yang merupakan penerimaan dimuka sehubungan dengan jasa penyewaan ruangan perkantoran dan
diamortisasi sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan timbulnya pencadangan imbalan pasca-kerja.
Jumlah ekuitas meningkat sebesar 128,1% menjadi Rp60,9 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp26,7 miliar pada 31 Desember 2011 terutama dikarenakan adanya peningkatan modal ditempatkan
dan disetor sebesar Rp38,7 miliar yang diambil bagian oleh SSB sebesar Rp32,7 miliar dan Sukses
sebesar Rp6,0 miliar.
Rugi usaha meningkat sebesar 238,5% menjadi Rp4,4 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp1,3
miliar pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh adanya pengakuan biaya atas cadangan imbalan
pasca kerja yang baru diakui oleh SSM pada tahun 2012. Selain itu adanya kenaikan biaya depresiasi
sehubungan dengan adanya penambahan properti investasi SSM pada tahun 2012 yang tidak diiringi
dengan kenaikan pendapatan sewa.
Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 309,1% menjadi Rp4,5 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya
Rp1,1 miliar pada tahun 2011 sejalan dengan peningkatan rugi usaha pada tahun 2012.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2010
Jumlah liabilitas menurun sebesar 64,7% menjadi Rp0,6 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya Rp1,7
miliar pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh amortisasi atas pendapatan diterima di muka yang
merupakan penerimaan dimuka sehubungan dengan jasa penyewaan ruangan perkantoran.
8.9.5.
a.

PT Bumi Hijau Asri (“BHA”)
Riwayat Singkat
BHA, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 27 April 2007, yang dibuat
di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. W7-05436 HT.01.01.TH-2007 tanggal 14 Mei 2007, dan telah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1818/BH.09.05/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2007, Tambahan
No. 8461 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah
dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 142 tanggal
20 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.0110-45713 tanggal 26 Desember 2012, dan, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0111660.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 (“Akta No. 142/2012”). Berdasarkan Akta
No. 142/2012, para pemegang saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor serta modal ditempatkan
BHA dari Rp 17.250.000.000 menjadi Rp17.500.000.000.

104

b.

Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan dari BHA adalah perdagangan, industri, jasa (kecuali di bidang hukum dan pajak), pembangunan,
pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan,
BHA merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan di bidang properti.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 142/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHA adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
50.000
50.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
Perseroan
2.
Edwin Soeryadjaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

e.

17.499
1
17.500
32.500

17.499.000.000
1.000.000
17.500.000.000
32.500.000.000

%
99,99
0,01
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat di
hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06008 tanggal 25 Feburuari 2011
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0015928.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal
25 Februari 2011, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BHA adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris

:
:

Edwin Soeryadjaya
Sandiaga Salahuddin Uno

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

:
:

Husni Heron
Drs. Suryadi Tenegar

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BHA yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK tertentu yang berlaku efektif
sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan

2010

Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Beban usaha
Laba tahun berjalan(*)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan(*)
nm : menjadi nol karena pembulatan
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
27,2
27,2

34,9
34,9

64,0
0,3
63,7

(0,0)nm
0,7
0,7

(0,0)nm
5,2
5,2

(0,5)
17,0
17,0

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan BHA yang melebihi 30% dari posisi
tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011
Jumlah aset meningkat sebesar 83,4% menjadi Rp64,0 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp34,9
miliar pada 31 Desember 2011 terutama dikarenakan kenakan nilai investasi melalui SA pada EKU.
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Jumlah ekuitas meningkat sebesar 82,5% menjadi Rp63,7 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp34,9
miliar pada 31 Desember 2011 terutama dikarenakan kenaikan saldo laba yang merupakan bagian laba bersih dari
EKU yang dimiliki oleh SA.
Laba tahun berjalan meningkat sebesar 226,9% menjadi Rp17,0 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya Rp5,2
miliar pada tahun 2011 terutama dikarenakan kenaikan bagian laba bersih dari EKU yang dimiliki oleh SA.
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 226,9% menjadi Rp17,0 miliar pada tahun 2012 dari
sebelumnya Rp5,2 miliar pada tahun 2011 sejalan dengan peningkatan laba tahun berjalan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010
Jumlah laba tahun berjalan meningkat sebesar 226,9% menjadi Rp17,0 miliar pada 31 Desember 2011 dari
sebelumnya Rp5,2 miliar pada 31 Desember 2010 terutama dikarenakan kenaikan bagian laba bersih dari entitas
asosiasi, EKU.
Jumlah laba komprehensif meningkat sebesar 226,9% menjadi Rp17,0 miliar pada 31 Desember 2011 dari sebelumnya
Rp5,2 miliar pada 31 Desember 2010 terutama dikarenakan kenaikan bagian laba bersih dari entitas asosiasi, EKU,
yang dimiliki oleh SA.
8.9.5.1.
a.

PT Sarana Asri (“SA”)
Riwayat Singkat
SA, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 18 Maret 2008, yang
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14666.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008, telah
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0021653.Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 19 Mei 2008, Tambahan No. 6718 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah
dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 79 tanggal
20 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan No. AHU-AH.01.10-42755 tanggal 29 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0107263.Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 (“Akta No. 79/2011”). Berdasarkan Akta No. 79/2011,
para pemegang saham SA menyetujui untuk mengubah susunan anggota direksi dan dewan komisaris SA dan
mengubah Pasal 10 ayat 7, Pasal 13 ayat 2 b, Pasal 14 ayat 6 dan Pasal 17 ayat 6 dari anggaran dasar SA.

b.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SA, maksud dan tujuan SA adalah menjalankan usaha dalam
bidang perdagangan, industri, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, pertambangan,
transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SA merupakan
perusahaan investasi yang melakukan penyertaan di bidang properti.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 92 tanggal 27 Desember 2010,
yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-05386.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011
dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008678.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 1 Februari
2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2012, Tambahan
No. 26127, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SA adalah sebagai berikut:
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Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
50.000
50.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Bumi Hijau Asri
2.
PT Sinar Sejahtera Hamparan
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sisa Saham dalam Portepel

d.

e.

13.800
9.200
23.000
27.000

13.800.000.000
9.200.000.000
23.000.000.000
27.000.000.000

%
60,00
40,00
100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 79 tanggal 20 Desember
2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
No. AHU-AH.01.10-42754 tanggal 29 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0107262.AH.9.09.tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SA:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Drs. Kumari, Ak.
Soetikno Soedardjo

Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Husni Heron
Sallyawati Rahardja

Ringkasan Laporan Keuangan
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SA yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2011, dan 2012 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK tertentu yang
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Keterangan
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah aset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Beban usaha
Laba bersih tahun berjalan(*)
Laba komprehensif tahun berjalan(*)
(*) Bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

2010

(dalam miliaran Rupiah)
Tahun yang berakhir 31 Desember
2011
2012
27,1
27,1

34,8
34,8

63,7
0,1
63,6

1,2
1,2

8,7
8,7

28,8
28,8

Berikut ini disajikan pembahasan mengenai fluktuasi pos-pos laporan keuangan SA yang melebihi 30% dari
posisi tahun sebelumnya:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011
Jumlah aset meningkat sebesar 83% menjadi Rp63,7 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya Rp34,8
miliar pada 31 Desember 2011 terutama dikarenakan kenakan nilai investasi pada EKU.
Jumlah ekuitas meningkat sebesar 156,5% menjadi Rp63,6 miliar pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya
Rp24,8 miliar pada 31 Desember 2011 terutama dikarenakan kenaikan saldo laba yang merupakan bagian
laba bersih dari EKU yang meningkat sehubungan kenaikan penjualan unit apartemennya.
Laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar 231,0% menjadi Rp28,8 miliar pada tahun 2012 dari sebelumnya
Rp8,7 miliar pada tahun 2011 terutama dikarenakan kenaikan bagian laba bersih dari EKU.
Laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 231,0% menjadi Rp28,8 miliar pada tahun 2012 dari
sebelumnya Rp8,7 miliar pada tahun 2011 terutama dikarenakan kenaikan bagian laba bersih dari EKU.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010
Laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar 625,0% menjadi Rp8,7 miliar pada tahun 2011 dari sebelumnya
Rp1,2 miliar pada tahun 2010 terutama dikarenakan kenaikan bagian laba bersih dari entitas asosiasi yaitu EKU.
Laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 625,0% menjadi Rp8,7 miliar pada tahun 2011 dari
sebelumnya Rp1,2 miliar pada tahun 2010 terutama dikarenakan kenaikan bagian laba bersih dari entitas
asosiasi yaitu EKU.
8.10. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Perseroan
Terbatas dan Entitas Anak
Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham, dan Entitas Anak berbentuk badan hukum Indonesia
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Nama

Perseroan

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Indra Cahya Uno
Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA
Anangga W. Roosdiono
Sandiaga Salahuddin Uno
Husni Heron
Michael William P. Soeryadjaya
Ngo Jerry Go
Nama

PK
K
K
KI
KI
PD
D
D
DTT
Perseroan

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Indra Cahya Uno
Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CFA
Anangga W. Roosdiono
Sandiaga Salahuddin Uno
Husni Heron
Michael William P. Soeryadjaya
Ngo Jerry Go

PK
K
K
KI
KI
PD
D
D
DTT

Pemegang Saham
UP
SIP
PK
PK
K
K

K

SSB
PK

WAS
PK

Entitas Anak
WBSM
PK

IIR

NEK
K

PD
D

K
PD

K
PD

PD
K

PD
D

SA

SMP

PAP

Sukses
K

Entitas Anak
TWU
PK

SSM
PK

BHA
PK

PD

PD

D

K
WPD

K
PD

K
PD

Catatan:
PK
: Presiden Komisaris/ Komisaris Utama
K
: Komisaris
KI
: Komisaris Independen

PD
WPD
D
DTT

:
:
:
:

PD

Presiden Direktur/ Direktur Utama
Wakil Presiden Direktur/ Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur Tidak Terafiliasi

8.11. Keterangan Tentang Aset Tetap
Perseroan dan Entitas Anak mempunyai dan atau menguasai beberapa aset tetap berupa tanah dan kapal dengan total nilai
buku per 31 Desember 2012 sebesar Rp313.635 juta. Berikut merupakan keterangan mengenai aset tanah dan bangunan
yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak:
a.

Tanah
No.

TWU
1.     

Sertifikat
SHGB No. 09

Lokasi
Desa Sumengko, Kecamatan
Kalitidu, Kabupatan
Bojonegoro, Jawa Timur

Luas Area
(m2)
72.27
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Tanggal
Berakhir
12 Juli 2039

Nilai Buku per
31 Desember 2012
Rp23.757 juta

Catatan
Dijaminkan kepada
PT Bank UOB
Indonesia di bawah
Facility Agreement
senilai USD92 juta
tertanggal 18 Agustus
2011

No.

Luas Area
(m2)

Tanggal
Berakhir

Nilai Buku per
31 Desember 2012

Sertifikat

Lokasi
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta

238,06

15 Oktober 2030

Rp6.653 juta

-

3.     

Sertifikat Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun
(“SHMSRS”) No. 2256/
XVII
SHMSRS No. 2260/XVII

235,9

15 Oktober 2030

Rp6.593 juta

-

4.     

SHMSRS No. 2261/XVII

76,32

15 Oktober 2030

Rp2.133 juta

-

5.     

SHMSRS No. 2262/XVII

56,92

15 Oktober 2030

Rp1.591 juta

-

6.     

SHMSRS No. 2263/XVII

240,46

15 Oktober 2030

Rp6.720 juta

-

7.     

SHMSRS No. 2296/XXII

216,67

15 Oktober 2030

Rp1.840 juta

-

8.     

SHMSRS No. 2301/XXII

97,49

15 Oktober 2030

Rp836 juta

-

9.     

SHMSRS No.2302/XXII

76,72

15 Oktober 2030

Rp662 juta

-

10.   

SHMSRS No. 2303/XXII

216,67

15 Oktober 2030

Rp1.840 juta

-

11.   

SHMSRS No. 2240/XV

249,37

15 Oktober 2030

Rp2.111 juta

-

12.   

SHMSRS No. 2241/XV

56,92

15 Oktober 2030

Rp492 juta

-

13.   

SHMSRS No. 2242/XV

75,94

15 Oktober 2030

Rp655 juta

-

14.   

SHMSRS No. 2243/XV

225,74

15 Oktober 2030

Rp1.922 juta

-

15.   

SHMSRS No. 2244/XV

229,52

15 Oktober 2030

Rp1.939 juta

-

16.   

SHMSRS No. 2245/XV

76,32

15 Oktober 2030

Rp658 juta

-

17.   

SHMSRS No. 2246/XV

56,92

15 Oktober 2030

Rp492 juta

-

18.   

SHMSRS No. 2247/XV

Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Propinsi DKI Jakarta

251,54

15 Oktober 2030

Rp2.122 juta

-

SSM
2.     

b.

Catatan

Kapal

SMP, Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut, memiliki 1 FSO dengan keterangan sebagai berikut:
No.
1.

Nama Kapal
Federal I

Tahun
1981

Ukuran - ukuran
Panjang (meter): 279,91
Lebar (meter): 48,00
Dalam (meter) : 23,50
Tonase Kotor (GT): 88122
Tonase Bersih (NT): 42574
Tanda Selar: GT 88122 No.
3397/Pst
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Klasifikasi
Kapal
Bureau Veritas

Nilai Buku per
31 Desember 2012
Rp250.619 juta

Catatan
Dijaminkan dengan Hipotik
Peringkat I berdasarkan
Grosse Akta No. 98/2011
t a n g g a l 2 M e i 2 0 11
kepada PT Bank UOB
Indonesia berdasarkan
Facility Agreement senilai
USD24 juta tanggal
18 Maret 2011.

8.12. Asuransi
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian asuransi untuk melindungi aset,
khususnya properti, kapal dan mesin yang bernilai material sebagaimana diuraikan di dalam tabel di bawah ini :
No.
Perusahaan Asuransi
Perseroan
1.     
PT Asuransi Nipponkoa
Indonesia
2.     

SMP
3.     

Jenis Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Asuransi Gempa Bumi

Periode

Rp5.000.000.000

1 Februari 2013 –
1 Februari 2014

Objek Pertanggungan
Gedung Menara Karya
Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna
Said Blok X-5 Kav 1-2,
Jakarta 12950
Segala resiko kehilangan
dan/atau kerusakan terhadap
seluruh properti yang
digunakan, dioperasikan
dan disewa oleh Perseroan

PT Asuransi Nipponkoa
Indonesia

Asuransi all risks untuk
properti milik Perseroan

Perusahaan Asuransi akan
menanggung seluruh klaim, dengan
ketentuam bahwa Perseroan wajib
menanggung:
- 10% dari nilai klaim, minimal
Rp10.000.000 apabila
kerusakan ditimbulkan karena
kerusuhan, keributan dan
demonstrasi;
- 5% dari nilai klaim apabila
kerusakan ditimbulkan karena
banjir, angin ribu dan badai;
- Rp1.000.000 apabila
kerusakan ditimbulkan karena
tabrakan kendaraan;
- Rp0 apabila kerusakan
ditimbulkan karena kebakaran
- Rp1.000.000 apabila
kerusakan ditimbulkan oleh
sebab selain alasan-alasan di
atas.

1 Februari 2013 –
1 Februari 2014

PT Aon Indonesia

Asuransi mesin dan
lambung kapal

Hull and Machinery termasuk
peralatan material:
USD20.800.000

24 Maret 2013 –
23 Maret 2014

Kapal Federal I

20 Februari 2013 –
20 Februari 2014

Kapal Federal I

24 Maret 2013 23 Maret 2014

Kapal Federal I

10 April 2013 10 April 2014

Segala resiko kehilangan
dan/atau kerusakan terhadap
seluruh properti yang
digunakan, dioperasikan
dan disewa oleh TWU yang
berlokasi di Desa Sumengko,
Kalitidu, Bojonegoro, Jawa
Timur

Peningkatan nilai lambung kapal
termasuk tanggung jawab berlebih:
USD5.200.000

4.     

The Standard Club Asia
Ltd

Resiko Perang:
USD26.000.000
Asuransi Tanggung Jawab Resiko perang: USD500.000.000
Pihak Ketiga/Protection
and Indemnity Insurance
Resiko yang disebabkan
pencemaran bahan kimia:
USD30.000.000

5.     

PT Aon Indonesia

TWU
6.     

Mortgage Interest
Insurance/Asuransi
Jaminan Atas Kapal

PT Asuransi Recapital

Asuransi all risks untuk
properti milik Perseroan
termasuk Sub Limit
Machinery Breakdown dan
Earthquake

Resiko yang disebabkan oleh
polusi minyak: USD1.000.000.000
USD16.400.000

USD51.200.000

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi 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. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Asuransi Nipponkoa
Indonesia, PT Aon Indonesia, The Standard Club Asia Ltd., dan PT Asuransi Recapital.
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8.13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Perseroan dan Entitas Anak berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik
Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 31 Desember 2012, Entitas Anak
Perseroan mendaftarkan atau sedang dalam proses mendaftarkan merek dagang “Tri Wahana Universal”.
8.14. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi
Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki
hubungan Afiliasi sebagai berikut :
8.14.1.
a.

Perjanjian Top Up
PT Pulau Seroja Jaya
Perseroan, Pulau Seroja Jaya, Masdjan, George Djuhari, Hernawan Tjahjana, Andreas Tjahjadi (George Djuhari,
Hernawan Tjahjana, dan Andreas Tjahjadi secara bersama-sama disebut “Konsorsium GHA”) dan PT Bank UOB
Indonesia (dahulu PT Bank UOB Buana), telah menandatangani Akta Perjanjian Top up (Nomor 222) tanggal
25 April 2011. Pada tanggal 23 Agustus 2011, PT Bank UOB Indonesia telah mengalihkan hak mereka sehubungan
dengan fasilitas kepada UOB. Berdasarkan Perjanjian Top Up, selama utang PSJ kepada UOB masih terutang,
Perseroan, Masdjan, dan Konsorsium GHA diminta untuk memberikan tambahan pendanaan kepada PSJ jika PSJ
mengalami kesulitan keuangan. Perseroan, Masdjan, dan Konsorsium GHA perlu untuk menandatangani perjanjian
kredit terpisah untuk mendanai kesulitan keuangan PSJ. Saat ini belum ada kewajiban dari Perseroan berdasarkan
Perjanjian Top Up kepada PSJ. PSJ merupakan Instrumen Keuangan Perseroan tidak langsung dengan kepemilikan
efektif sebesar 20,9% (melalui LKM dan TLMS).
Perjanjian kredit antara PT Bank UOB Indonesia dengan PSJ terdiri atas 2 fasilitas terpisah yaitu Fasilitas A dan
Fasilitas B. Fasilitas A memiliki tingkat suku bunga mengambang LIBOR + 3% atau COF ditambah 2,4% per tahun,
mana yang lebih tinggi, sedangkan Fasilitas B dikenakan LIBOR + 3,5% atau COF ditambah 2,9% (dua koma
sembilan persen) per tahun, mana yang lebih tinggi. Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo pinjaman PSJ adalah
tercatat sebesar USD53,2 juta.

b.

8.14.2.
c.

SMP
Pada tanggal 18 Maret 2011, Perseroan dan PT Multigroup Logistics Company, selaku pemegang saham SMP telah
menandatangani Top Up and Subordination Agreement dengan SMP (sebagai debitur) dan PT Bank UOB Indonesia
(dahalu PT Bank UOB Buana) sehubungan dengan fasilitas yang diterima oleh SMP dalam jumlah maksimum
sebesar USD24 juta dari PT Bank UOB Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, PT Multigroup Logistics Company
dan Perseroan diminta, berdasarkan permintaan dan pemberitahuan tertulis dari PT Bank UOB Indonesia, untuk
memberikan tambahan pendanaan apabila SMP mengalami kekurangan pendanaan. Pendanaan yang akan diberikan
oleh PT Multigroup Logistics Company dan Perseroan adalah sesuai dengan porsi kepemilikan saham mereka di
SMP, pada saat perjanjian tersebut ditandatangani, masing-masing adalah 20% dan 80%. Pada bulan April 2011,
SSS ikut mengambil bagian atas saham SMP yang baru dikeluarkan sehingga kepemilikan Perseroan dalam SMP
menjadi 56,9% (50% melalui SSB dan 30% melalui SSS). Keterangan lebih lengkap mengenai fasilitas kredit dapat
dilihat Bab ini Subbab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga dan Bab III mengenai Pernyataan Utang.
Corporate Guarantee
Pada tanggal 27 Oktober 2010, Perseroan bersama-sama dengan PT Triputra Agro Persada, PT Gandamitra Sukses
Development (PT Triputra Agro Persada, Perseroan, dan PT Gandamitra Sukses Development secara bersama-sama
disebut “Para Penjamin”), dan PT Bank OCBC Indonesia, selaku agen jaminan, telah menandatangani Deed of Corporate
Guarantee sehubungan dengan fasilitas yang diperoleh Amara dalam jumlah sebesar USD14 juta dan Rp258 miliar.
Berdasarkan Deed of Corporate Guarantee, masing-masing Para Penjamin dengan ini menjamin seluruh kewajiban
masing-masing debitur, yaitu Amara dan PT Surya Panen Subur, terkait dengan fasilitas yang telah diperoleh. Kewajiban
masing-masing Perseroan dan PT Gandamitra Sukses Development adalah sampai dengan 25% dari seluruh jumlah
kewajiban yang terutang dan kewajiban PT Triputra Agro Persada adalah sampai dengan 50% dari seluruh jumlah yang
terutang. PT Surya Panen Subur merupakan suatu entitas anak yang sahamnya sebanyak 99,9% dimiliki oleh Amara
dan Amara merupakan Entitas Asosiasi yang dimiliki oleh Perseroan sebesar 25% (melalui SSB).
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Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo pinjaman Amara dan PT Surya Panen Subur adalah masing-masing sebesar
USD12,6 juta dan Rp171,0 miliar.
d.

Pada tanggal 19 Agustus 2011, Perseroan bersama-sama dengan PT Bank UOB Indonesia (dahulu PT Bank UOB
Buana), telah menandatangani Corporate Guarantee No. 67, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris
di Jakarta dimana Perseroan akan menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban TWU berdasarkan Facility Agreement
senilai USD92 juta tanggal 18 Agustus 2011.
Kepemilikan efektif Perseroan dalam TWU saat ini adalah kurang dari 99%, yaitu sebesar 34,98%. Saat ini corporate
guarantee yang diberikan oleh Perseroan belum proporsional. Berdasarkan perjanjian fasilitas sebesar USD150 juta
dengan (i) HSBC, cabang Jakarta dan Standard Chartered Bank, sebagai Mandated Lead Arrangers,(ii) bank dan
lembaga keuangan, dan (iii) HSBC, selaku Agen Fasilitas, dan (v) HSBC, cabang Jakarta, sebagai Agen Jaminan,
Perseroan akan memberikan Bantuan Kecukupan Dana (Cash Deficiency Support) sebagai jaminan atas fasilitas
sindikasi tersebut proporsional dengan kepemilikan efektif Perseroan dalam TWU saat ini, yaitu sebesar 34,98%
dari fasilitas tersebut.
Keterangan lebih lengkap mengenai fasilitas kredit dapat dilihat pada Bab ini Subbab Perjanjian-perjanjian Penting
dengan Pihak Ketiga dan Bab III mengenai Pernyataan Utang.

e.

Pada tanggal 12 Januari 2012, Perseroan dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah menandatangani
Corporate Guarantee and Indemnity Agreement (“Corporate Guarantee”), terkait Secured Term Loan Facility
Agreement senilai USD50 juta yang diberikan kepada SSB pada tanggal 12 Januari 2012. Berdasarkan Corporate
Guarantee, Perseroan menjamin pelaksanaan kewajiban SSB dalam hal SSB cidera janji berdasarkan perjanjian
kredit. Keterangan lebih lengkap mengenai fasilitas kredit dapat dilihat pada Bab ini Subbab Perjanjian-perjanjian
Penting dengan Pihak Ketiga dan Bab III mengenai Pernyataan Utang.

f.

Pada tanggal 7 Desember 2012, Perseroan bersama-sama dengan ING Bank, N.V, cabang Singapura, telah
menandatangani Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 23, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notaris di Jakarta (“Corporate Guarantee”). Berdasarkan Corporate Guarantee, Perseroan menjamin pelaksanaan
kewajiban WAS dalam hal WAS tidak membayar kewajiban yang terutang berdasarkan facility agreement senilai
USD50 juta dengan ING Bank, N.V., cabang Singapura tertanggal 7 Desember 2012. Keterangan lebih lengkap
mengenai fasilitas kredit dapat dilihat pada Bab ini Subbab Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga dan
Bab III mengenai Pernyataan Utang.

g.

Pada tanggal 25 Maret 2013, SSB bersama-sama dengan PT Persada Capital Investama, BDP, PT Duta Gemilang
Nusantara, dan PT Gorontalo Fitrah Mandiri menandatangani Perjanjian Antara Para Penanggung dari PT Tenaga
Listrik Gorontalo (“Corporate Guarantee”). Berdasarkan Corporate Guarantee, SSB menjamin pelaksanaan kewajiban
TLG kepada PT Bank CIMB Niaga sesuai dengan proporsi kepemilikan saham efektif pada TLG. Saldo pinjaman
TLG per tanggal 31 Desember 2012 adalah USD16 juta dan porsi penjaminan dari TLG adalah 50% dari jumlah
yang terutang.

8.14.3.
h.

Gadai Saham
Pada 12 Januari 2012, Perseroan dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah menandatangani Pledge of
Shares Agreement terkait fasilitas kredit sebesar USD50 juta kepada SSB untuk kepentingan kreditur untuk menjamin
pelaksanaan kewajiban SSB berdasarkan fasilitas kredit. Perjanjian gadai saham tersebut akan terus berlaku sampai
dengan seluruh kewajiban SSB kepada Standard Chartered Bank dilunasi oleh SSB atau selama-lamanya 12 Januari
2014.
Ketentuan Penting Perjanjian Gadai Saham antara lain : (i) Saham awal yang digadaikan adalah sebesar 537.744.806
saham di Adaro Energy; dan (ii) Kewajiban Top Up: (a) Perseroan wajib melakukan top up apabila nilai minimum saham
yang digadaikan turun menjadi dibawah 1,8 kali dari jumlah terutang, sehingga nilai minimum saham yang digadaikan
menjadi 2x dari jumlah terutang; (b) Apabila nilai minimum meningkat dan menjadi nilai total 2,2x dari jumlah fasilitas
yang terutang, Standard Chartered Bank harus melepaskan sejumlah tertentu dari saham yang digadaikan agar nilai
minimum kembali menjadi 2x.
Keterangan lebih lengkap mengenai fasilitas kredit dapat dilihat pada Bab ini Subbab Perjanjian-perjanjian Penting
dengan Pihak Ketiga dan Bab III mengenai Pernyataan Utang.
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i.

Pada tanggal 19 Agustus 2011, WBSM dan PT Bank UOB Indonesia menandatangani Perjanjian Gadai Saham (“Gadai
Saham TWU”) sehubungan dengan fasilitas pinjaman senilai USD92 juta yang diperoleh TWU. Berdasarkan Gadai
Saham TWU, WBSM telah setuju untuk menggadaikan 62.500 saham dalam TWU dengan nilai nominal sebesar
Rp 100.000 per saham, untuk menjamin kewajiban TWU berdasarkan fasilitas pinjaman ini. Pada tanggal 24 Agustus
2011, WBSM menggadaikan saham tambahan dalam TWU sebanyak 175.000 saham.

j.

Pada 31 Mei 2013, WAS dan PT DBS Bank Indonesia dan DBS Bank Ltd, telah menandatangani Akta Perjanjian
Gadai Saham terkait fasilitas kredit sebesar USD80 juta kepada Perseroan untuk kepentingan kreditur untuk menjamin
pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan fasilitas kredit dengan DBS. Perjanjian gadai saham tersebut akan
terus berlaku sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada DBS dilunasi atau selama-lamanya 30 Mei 2016.
Ketentuan penting perjanjian gadai saham antara lain: (i) saham awal yang digadaikan adalah sebesar 28.150.000
saham di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk; dan (ii) kewajiban top up: (a) WAS wajib melakukan top up apabila
ratio nilai saham yang digadaikan turun menjadi dibawah 1.8:1; (b) apabila ratio nilai saham yang digadaikan
meningkat menjadi diatas 2.2:1, DBS harus melepaskan sejumlah tertentu dari saham yang digadaikan agar ratio
nilai saham yang digadaikan kembali menjadi 2 :1.

8.14.4
k.

Perjanjian Sewa Menyewa atau Pinjam Pakai Ruang Kantor
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian sewa menyewa atau
pinjam pakai ruang kantor sebagaimana diuraikan di dalam tabel di bawah ini :
No. Para Pihak
1.
(i) P e r s e r o a n , s e b a g a i
Penyewa; dan
(i) S S M , s e b a g a i Ya n g
Menyewakan

Objek Sewa/ Pinjam Pakai
Ruangan kantor yang terletak
di Gedung Menara Karya
Lantai 15 Unit A – H, Jl. H.R.
Rasuna Said Blok X-5, Kav.
1-2, Jakarta Selatan dengan
luas 1.438,06 m2

Nilai Sewa
a. Periode Tahun Pertama
sampai Kuartal Kedua
Tahun Kelima: Rp518 juta;
b. Periode Triwulan Ketiga
Tahun Kelima sampai
K u a r t a l K e d u a Ta h u n
Kedelapan: Rp690 juta; dan
c. Periode Kuartal Ketiga
Tahun Kedelapan sampai
berakhirnya Perjanjian ini:
akan dihitung berdasarkan
harga pasar.

Periode
1 Januari 2008 - 1 Januari 2018

2.

(i) P e r s e r o a n , s e b a g a i
Peminjam; dan
(i) Joyce Soeryadjaya Kerr
(“JSK”), sebagai Yang
Meminjamkan

Ruangan seluas 9 m 2 dari
sebuah bangunan berlantai 4
(empat) yang didirikan di atas
sebidang tanah pekarangan
seluas 382 m2 terletak di Jl.
Ir. H. Juanda III No. 8 RT
009/RW 02 Kelurahan Kebon
Kepala, Kecamatan Gambir,
Kotamadya Jakarta Pusat,
DKI Jakarta

Perjanjian ini diberikan oleh
JSK kepada Perseroan tanpa
kewajiban pembayaran
(secara cuma-cuma).

1 November 2001 dan berlaku
selama JSK tidak memerlukan
ruangan tersebut

3.     

(i) SSB, sebagai Peminjam;
dan
(i) J S K , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan

Ruangan seluas 9 m 2 dari
sebuah bangunan berlantai 4
(empat) yang didirikan di atas
sebidang tanah pekarangan
seluas 382 m2 terletak di Jl.
Ir. H. Juanda III No. 8 RT
009/RW 02 Kelurahan Kebon
Kepala, Kecamatan Gambir,
Kotamadya Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

Perjanjian ini diberikan oleh
JSK kepada SSB tanpa
kewajiban pembayaran
(secara cuma-cuma).

29 Juni 2005 dan berlaku selama
JSK tidak memerlukan ruangan
tersebut

4.     

(i) SMP, sebagai Peminjam;
dan
(i) P S J , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan

Ruko Mega Grosir Cempaka
Mas Blok H No. 12, Jalan
Letjen Soeprapto, Jakarta

Perjanjian ini diberikan oleh
PSJ kepada SMP tanpa
kewajiban pembayaran
(secara cuma-cuma).

8 April 2013 dan berlaku selama
PSJ tidak memerlukan ruangan
tersebut
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8.14.5.
l.

No. Para Pihak
5.      (i) PAP, sebagai Peminjam; dan
(i) P S J , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan

Objek Sewa/ Pinjam Pakai
Ruko Mega Grosir Cempaka
Mas Blok H No. 12, Jalan
Letjen Soeprapto, Jakarta

Nilai Sewa
Perjanjian ini diberikan oleh
PSJ kepada PAP tanpa
kewajiban pembayaran
(secara cuma-cuma).

Periode
8 April 2013 dan berlaku selama
PSJ tidak memerlukan ruangan
tersebut

6.     

(i) WBSM, sebagai Peminjam;
dan
(i) T W U , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan
(i) NEK, sebagai Peminjam;
dan
(i) J S K , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan.

Perjanjian ini diberikan
oleh TWU kepada WBSM
tanpa kewajiban
pembayaran (secara
cuma-cuma).
Perjanjian ini diberikan
oleh JSK kepada NEK
tanpa kewajiban
pembayaran (secara
cuma-cuma).

13 Maret 2012 dan berlaku
selama TWU tidak memerlukan
ruangan tersebut.

7.

Ruangan kantor yang terletak
di Jl. H.R. Rasuna Said Blok
X-5, Cyber 2 Tower Lantai
29 Jakarta Selatan, dengan
Luas 16 m2.
Ruangan kantor yang terletak
di Jl. Teluk Betung No. 38,
Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat, dengan Luas
16m2.

8.     

(i) SI, sebagai Peminjam; dan
(i) J S K , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan.

Ruangan kantor yang terletak
di Jl. Teluk Betung No. 38,
Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat, dengan Luas
16m2.

Perjanjian ini diberikan
oleh JSK kepada SI
tanpa kewajiban
pembayaran (secara
cuma-cuma).

1 Februari 2002 dan berlaku
selama JSK tidak memerlukan
ruangan tersebut.

9.   

(i) WAS, sebagai Peminjam;
dan
(i) J S K , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan

Ruangan kantor yang terletak
di Jl. Ir. H. Juanda III No. 8,
Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat, dengan Luas 16m2.

Perjanjian ini diberikan
oleh JSK kepada WAS
tanpa kewajiban
pembayaran (secara
cuma-cuma).

25 November 2005 dan berlaku
selama JSK tidak memerlukan
ruangan tersebut.

10.   

(i) IIR, sebagai Penyewa; dan
(i) S S M , s e b a g a i Ya n g
Menyewakan

Ruangan kantor yang terletak
di Jl. H.R. Rasuna Said Blok
X-5, Kaveling 1-2, Gedung
Menara Karya Lantai 15,
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, dengan luas 16m2.

Perjanjian ini diberikan
oleh SSM kepada IIR
tanpa kewajiban
pembayaran (secara
cuma-cuma).

13 Maret 2012 dan berlaku
selama SSM tidak memerlukan
ruangan tersebut.

11.   

(i) SSM, sebagai Peminjam;
dan
(i) J S K , s e b a g a i Ya n g
Meminjamkan.

Ruangan kantor yang terletak
di Jl. Ir. H. Juanda III No. 8,
Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat, dengan Luas 16m2.

Perjanjian ini diberikan oleh
JSK kepada SSM tanpa
kewajiban pembayaran
(secara cuma-cuma).

30 Maret 2007 dan berlaku
selama JSK tidak memerlukan
ruangan tersebut.

12.

(i) PT Saratoga Intiperkasa
(“SIP”), sebagai Yang
Meminjamkan, dan
(ii) BHA, sebagai Peminjam

Ruangan kantor yang terletak
di Jl. Teluk Betung No. 37,
Jakarta Pusat dengan luas
4x4 m2.

Perjanjian ini diberikan oleh SIP
kepada BHA tanpa kewajiban
pembayaran (secara cumacuma).

15 Mei 2007 dan berlaku selama
SIP tidak memerlukan ruangan
tersebut.

13.

(i) PT Saratoga Intiperkasa
(“SIP”), sebagai Yang
Meminjamkan, dan
(ii) SA, sebagai Peminjam

Ruangan kantor yang terletak
di Jl. Teluk Betung No. 37,
Jakarta Pusat dengan luas
4x4 m2.

Perjanjian ini diberikan oleh SIP
kepada SA tanpa kewajiban
pembayaran (secara cumacuma).

31 Maret 2008 dan berlaku
selama SIP tidak memerlukan
ruangan tersebut.

2 Agustus 2004 dan berlaku
selama JSK tidak memerlukan
ruangan tersebut.

Perjanjian Sewa Kendaraan
Perseroan dan SSB telah menandatangani perjanjian sewa kendaraan berikut dengan PT Mitra Pinasthika Mustika
Rent (“MPM Rent”), entitas anak dari MPM:
-

Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 29 Agustus 2012 sebagaimana diubah pada tanggal 19 Oktober 2012,
dimana Perseroan setuju untuk menyewa 7 kendaraan dari MPM Rent. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal
28 Februari 2012 sampai dengan 2 Juli 2017 dan biaya sewa adalah sesuai dengan model/tipe kendaraan
yang disewa oleh Perseroan.

-

Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 28 Februari 2012, dimana Perseroan setuju untuk menyewa 1 kendaraan
dari MPM Rent dengan jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan 27 Februari
2017.
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-

Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 3 Maret 2012, dimana Perseroan setuju untuk menyewa 1 kendaraan dari
MPM Rent dengan jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal 3 Maret 2012 sampai dengan 2 Maret 2017.

-

Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 2 Juli 2012, dimana Perseroan setuju untuk menyewa 1 kendaraan dari
MPM Rent dengan jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 2 Juli 2017.

-

Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 29 Juni 2012, dimana Perseroan setuju untuk menyewa 1 kendaraan dari
MPM Rent dengan jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan 28 Juni 2017.

-

Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 29 Februari 2012, agaimana diubah pada tanggal 8 November 2012,
dimana SSB setuju untuk menyewa 1 kendaraan milik MPM Rent (dahulu PT Austindo Nusantara Jaya Rent).
Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan 28 Februari 2017.

Perjanjian Kredit

m.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kredit tanggal 4 Februari 2013 yang dibuat antara Perseroan sebagai
Penerima Pinjaman dan WAS sebagai Pemberi Pinjaman dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD48 juta yang
akan dipergunakan untuk tujuan komersil Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini mengikuti jangka waktu Perjanjian
Fasilitas WAS dengan ING Bank, N.V., cabang Singapura dimana WAS bertindak sebagai Penerima Pinjaman dan
ING Bank, N.V., cabang Singapura bertindak sebagai Pemberi Pinjaman dengan nilai fasilitas USD50 juta.

n.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kredit tanggal 8 April 2013 yang dibuat antara Perseroan sebagai
Pemberi Pinjaman dan TWU sebagai Penerima Pinjaman dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 2,2 juta
yang akan digunakan untuk keperluan investasi TWU baik secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini
berlangsung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan berakhir pada saat TWU telah menggunakan fasilitas
seluruhnya. TWU wajib melakukan pembayaran kembali atas utang dan bunga berdasarkan Perjanjian Fasilitas ini
pada tanggal 8 April 2016.

Seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang bernilai material dilaksanakan dengan persyaratan dan
kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan kepada Entitas Anak dan
Entitas Asosiasi dan/atau Instrumen Keuangan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan usaha masing-masing Entitas
Anak dan Entitas Asosiasi dan/atau Instrumen Keuangan.
8.15. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
8.15.1.

Perjanjian Operasional

8.15.1.1

SMP

a.

8.15.1.2

Time Charter of Floating Storage and Offloading (FSO) Services No.PCJ-470-CA tanggal 16 Januari 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Amandemen No. 7 tertanggal 24 Maret 2011 yang
dibuat antara Petrochina International Jabung Ltd (“Petrochina”), selaku penyewa dengan konsorsium antara SSB,
PT Multiline Shipping Services, dan SMP (“Konsorsium”) selaku pemilik unit FSO. Berdasarkan perjanjian, Petrochina
telah menunjuk Konsorsium untuk menyediakan jasa FSO untuk periode 31 Maret 2006 sampai dengan 31 Maret
2016. Jangka waktu tersebut, atas opsi Petrochina, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Konsorsium
selambat-lambatnya 9 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun
selanjutnya.
TWU

b.

Crude Oil Sales and Purchase Agreement tanggal 7 Januari 2008 sebagaimana diubah dengan Addendum I
No. 001/SP/CPOO/2008-SO tanggal 9 Februari 2009 antara TWU sebagai pembeli dengan PT Pertamina EP Cepu
sebagai penjual. Berdasarkan Perjanjian ini, TWU setuju untuk membeli minyak dari PT Pertamina EP Cepu setiap
hari selama 10 tahun yang kuantitas pengirimannya disesuaikan dengan kapasitas kilang minyak TWU.

c.

Agreement for Sale and Purchase of Banyu Urip Crude Oil Sales and Purchase Agreement tanggal 31 Agustus 2009
antara TWU sebagai pembeli dengan para penjual yang terdiri dari (i) PT Pertamina EP Cepu, (ii) Mobil Cepu Ltd.,
(iii) Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., (iv) PT Sarana Patra Hulu Cepu, (v) PT Blora Patragas Hulu, (vi) PT Asri Dharma
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Sejahtera, dan (vii) PT Petrogas Jatim Utama Cendana (secara bersama-sama, “Penjual”). Berdasarkan Perjanjian
ini, TWU setuju untuk membeli minyak mentah dari Penjual sebanyak 6.000 barel minyak mentah per hari selama
5 tahun sejak tanggal Perjanjian ini yaitu hingga tanggal 30 Agustus 2014.
d.

8.15.2.

Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) No. 575/PN000.300/KTR/2012 tanggal 1 Agustus 2012 antara TWU
sebagai penjual dan PT Pertamina Patra Niaga (“PPN”) sebagai pembeli. Berdasarkan Perjanjian ini, PPN sepakat
untuk membeli HSD dari TWU dengan rencana volume pembelian sebesar 19.000 kilo liter per bulannya. Perjanjian
ini berlaku selama 1 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2013, dengan ketentuan
bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
Perjanjian Kredit

8.15.2.1. Perseroan
e.

Facility Agreement tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat antara (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) HSBC
dan UOB, sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunner, (iii) HSBC, cabang Jakarta, PT Bank UOB Indonesia,
UOB, PT Bank Permata Tbk. dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. sebagai Para Pemberi Pinjaman, (iv) HSBC,
sebagai Agen Fasilitas, dan (v) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Wali Amanat Jaminan (“Perjanjian Fasilitas”).
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD300 juta dari Para Pemberi Pinjaman untuk membayar utang Perseroan sebelumnya
dan untuk keperluan umum korporasi lainnya. Pinjaman tersebut dikenakan bunga triwulanan sebesar (i) LIBOR
ditambah marjin sebesar 6,2% dan 5,7% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD masing-masing oleh onshore dan off-shore; dan (ii) JIBOR ditambah marjin sebesar 5% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah.
Fasilitas kredit ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah ataupun Dolar AS, dimana pembayaran atas fasilitas kredit
ini dilakukan dalam 9 (sembilan) kali cicilan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Fasilitas kredit ini memiliki jangka
waktu 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Pada tanggal 19 April 2013, Perjanjian Fasilitas tersebut telah
diubah dimana marjin yang berlaku untuk menghitung bunga diturunkan 1%. Selain itu jangka waktu ketersediaan
diperpanjang sampai dengan 30 bulan sejak tanggal Perjanjian Fasilitas dan jumlah komitmen ditingkatkan dari
USD300 juta menjadi USD400 juta.
Saldo Transaksi per 31 Desember 2012
USD98 juta (setara dengan Rp947,6 miliar) dan Rp622,3 miliar.
Pembebanan
Jaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin fasilitas kredit ini di antaranya adalah : (i) Gadai atas
rekening Perseroan; (ii) Jaminan fidusia atas piutang dividen yang diberikan oleh Perseroan dan ASI; dan (iii) Gadai
atas saham dalam Adaro Energy yang diberikan oleh Perseroan dan ASI. Sampai dengan tanggal 16 April 2013,
Perseroan dan ASI telah mengadaikan sahamnya di Adaro Energy masing-masing sebanyak 165.000.000 saham
dan 1.380.000.000 saham dengan total nilai nominal sebesar Rp154,5 miliar.
Pada tanggal 19 April 2013, rasio gadai saham diubah menjadi sekurang-kurangnya 1 saham Adaro Energy dan
1 saham Tower Bersama.
Syarat dan Ketentuan Penting
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan
pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menggadaikan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi,
perubahan kegiatan usaha, perubahan pengendalian, pengurangan modal, memperoleh pinjaman dan menambah
penanggungan. Selain itu, Perseroan juga disyaratkan untuk memastikan bahwa Edwin Soeryadjaya, Sandiaga
Salahuddin Uno dan Joyce Soeryadjaya Kerr secara bersama-sama memiliki setidaknya 51% dari modal ditempatkan
dan disetor Perseroan dan memastikan bahwa mereka mengendalikan Perseroan secara berkelanjutan.

f.

Term loan facility agreement tanggal 15 Mei 2013, yang dibuat antara: (i) Perseroan dan (ii) ING Bank N.V., cabang
Singapura, selaku kreditur.
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Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD80 juta yang terbagi atas 2 komitmen, yaitu Fasilitas A dan Fasilitas B, dalam jumlah
masing-masing USD40 juta. Sebagian jumlah Fasilitas A (committed) akan digunakan untuk membeli sebagian saham
MPM yang mewakili sekitar 16,94% dari seluruh saham yang ditempatkan MPM dan untuk keperluan umum lainnya.
Fasilitas B (uncommitted) akan digunakan berdasarkan permintaan dari Perseroan. Seluruh fasilitas tersebut harus
dibayar dalam waktu 60 bulan, setelah tanggal perjanjian ini. Suku bunga yang ditetapkan berdasarkan fasilitas ini
adalah mengambang yang dihitung menggunakan LIBOR + 4,7% per tahun.
Pembebanan
Fasilitas ini dijamin dengan gadai saham Perseroan di Adaro Energy dan MPM dan nilai dari saham yang dijamin
adalah 2x dari total utang berdasarkan fasilitas. Sampai dengan tanggal 15 Mei 2013, Perseroan telah mengadaikan
saham di Adaro Energy sebanyak 322.417.219 saham dan saham di MPM sebanyak 259.953.500 saham dengan
total nilai nominal Rp162,2 miliar.
Syarat dan Ketentuan Penting
Fasilitas ini mewajibkan Perseroan untuk melakukan top up dan menambah jumlah saham yang digadaikan di
Adaro Energy dan MPM jika jumlah nilai dari saham yang digadaikan turun menjadi dibawah 1,8x dari total utang
berdasarkan fasilitas. Ketentuan lain dalam perjanjian fasilitas juga mewajibkan Perseroan untuk memastikan
bahwa perbandingan antara total nilai investasi di perusahaan tercatat dibandingkan dengan total jumlah terutang
berdasarkan fasilitas adalah 2:1 setiap saat.
Fasilitas ini memuat ketentuan yang membatasi Perseroan untuk mengubah bidang usaha dan tindakan korporasi,
seperti merger dan peleburan.
g.

Perjanjian Kredit tanggal 22 Mei 2013, yang dibuat antara (i) Perseroan selaku debitur dan (ii) Bank Permata selaku
kreditur
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD10juta, dengan waktu jatuh tempo pada saat 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian ini
ditandatangani. Suku bunga yang ditetapkan untuk fasilitas ini adalah suku bunga mengambang sebesar 5,5% per
tahun dan dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan kreditur.
Syarat dan Ketentuan Penting
Dalam ketentuan perjanjian ini, Perseroan memerlukan persetujuan tertulis dari kreditur bilamana terjadi perubahan
pengendalian pada Perseroan. Perseroan juga wajib menjaga rasio keuangan Perseroan, termasuk namun tidak
terbatas pada (i) current ratio minimal 2,5 kali dimana current ratio adalah perbandingan current assets dengan
current liabilities; (ii) debt to equity ratio maksimal 1 (satu) kali; dan (iii) debt service coverage ratio minimal 1,3 kali
dimana debt service coverage ratio adalah EBITDA dibagi dengan current portion long term debt ditambah dengan
bunga pada tahun berjalan.

h.

Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2013, yang dibuat antara (i) Perseroan selaku debitur, (ii) DBS Bank Ltd. selaku
kreditur dan (iii) PT Bank DBS Indonesia selaku agen jaminan dan account bank.
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD80 juta, yang terdiri dari (i) USD40 juta term loan facility dan (ii) USD40 juta revolving
credit facility. Term loan facility akan digunakan untuk membeli sebagian saham MPM sedangkan revolving credit
facility akan digunakan untuk kegiatan investasi dan kegiatan usaha Perseroan secara umum. Term loan facility
harus dibayarkan pada (i) 30 Mei 2016 (“Tanggal Jatuh Tempo Awal”); atau (ii) Perseroan dapat, atas persetujuan
kreditur, memperpanjang Tanggal Jatuh Tempo Awal hingga 30 Mei 2018 (“Tanggal Jatuh Tempo Diperpanjang”)
dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada kreditur dan membayar biaya perpanjangangan sebesar 2,0%
dari jumlah hutang yang tersisa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Awal (“Opsi
Perpanjangan”). Sedangkan revolving credit facility wajib dibayar seluruhnya pada tanggal jatuh temponya, yaitu
tanggal terakhir dari setiap jangka waktu revolving credit facility. Suku bunga yang ditetapkan untuk perjanjian ini
adalah suku bunga mengambang sebesar LIBOR + 4,70% per tahun.
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Pembebanan
Untuk menjamin pembayaran kembali atas hutang Perseroan, maka kreditur mewajibkan Perseroan untuk memberikan
jaminan berupa: (i) gadai saham Perseroan di MPM; (ii) gadai saham Perseroan di Adaro Energy; dan/atau (iii) gadai
saham WAS di Tower Bersama.
Sampai dengan tanggal 1 Juni 2013, Perseroan telah menggadaikan (i) 270.000.00 saham Perseroan di Adaro
Energy dan (ii) 245.100.00 saham Perseroan di MPM. Sedangkan WAS telah menggadaikan 28.150.000 sahamnya
di Tower Bersama.
Syarat dan Ketentuan Penting
Ketentuan dalam Perjanjian ini mengatur tentang suatu pembatasan tertentu mengenai perubahan atas kegiatan
usaha Perseroan, penggabungan atau restrukturisasi selain restrukturisasi internal, membuat suatu perjanjian
pinjaman dengan pihak lain dan pelepasan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan selain yang
telah disetujui oleh kreditur. Perseroan juga wajib menjaga dan memastikan rasio nilai jaminan dan nilai pinjaman
adalah 2:1 pada setiap saat.
8.15.2.2. SSB
i.

Secured Term Loan Facility Agreement tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat antara SSB, selaku penerima pinjaman
dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, selaku pemberi pinjaman atas fasilitas kredit.
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD50 juta untuk digunakan membiayai keperluan korporasi dan umum dari SSB dan
Perseroan. Fasilitas kredit ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 4,9% per tahun dan akan jatuh tempo
dalam waktu 2 tahun sejak tanggal penarikan pertama.
Saldo Transaksi per 31 Desember 2012
USD50 juta.
Pembebanan
Perseroan merupakan penjamin dan secara bersama-sama dengan ASI memberikan gadai atas saham dalam Adaro
Energy yang dimiliki oleh Perseroan dan ASI untuk menjamin fasilitas kredit ini dan jumlah saham yang digadaikan
tersebut harus ditambah apabila nilai jaminan untuk fasilitas ini menjadi di bawah 1,8 kali dari jumlah fasilitas kredit
yang terutang dari waktu ke waktu. Sampai dengan tanggal 16 Mei 2013, Perseroan dan ASI telah menggadaikan
sahamnya di Adaro Energy masing-masing sebanyak 632.449.306 saham dan 271.000.000 saham dengan total
nilai nominal sebesar Rp90,3 miliar.
Syarat dan Ketentuan Penting
Berdasarkan perjanjian fasilitas, SSB diwajibkan untuk memastikan bahwa Perseroan terus memiliki setidaknya 51%
modal ditempatkan dan disetor SSB dan Edwin Soeryadjaya, Sandiaga Salahuddin Uno dan Joyce Soeryadjaya Kerr
secara langsung ataupun tidak langsung, secara bersama-sama, memiliki setidaknya 51% modal ditempatkan dan
disetor Perseroan. Ketentuan dalam perjanjian fasilitas juga mengandung beberapa pembatasan yang melarang
perubahan struktur permodalan, perubahan material terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan melakukan
penggabungan, konsolidasi, dan pembubaran tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Standard Chartered Bank.

8.15.2.3. WAS
j.

Facility Agreement tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat antara WAS dengan ING Bank N.V., cabang Singapura
(“ING”).
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD50 juta yang akan berakhir pada tanggal yang merupakan 5 tahun sejak tanggal penarikan
pertama atau 8 November 2016, mana yang lebih dahulu terjadi.
Saldo Transaksi per 31 Desember 2012
Nihil.
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Pembebanan
Fasilitas kredit ini dijamin dengan gadai saham milik WAS dalam Tower Bersama dan nilai dari saham yang digadaikan
setidaknya dua kali dari jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas kredit ini. Sampai dengan tanggal 1 Juni 2013,
WAS telah menggadaikan 165.540.541 saham di Tower Bersama dengan total nilai nominal Rp16,6 miliar. Perseroan
juga merupakan penjamin dalam fasilitas kredit ini.
Syarat dan Ketentuan Penting
Perjanjian ini mengandung beberapa pembatasan, antara lain pembatasan perubahan material atas kegiatan usaha,
kegiatan pendanaan dan merger tanpa persetujuan dari ING.
8.15.2.4. TWU
k.

Facility Agreement dengan jumlah sebesar USD92 juta pada tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat antara (i) TWU
sebagai Penerima Pinjaman, (ii) HSBC, cabang Jakarta, UOB, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., cabang
Jakarta dan PT Bank Negara Indonesia (Perseroan) Tbk. sebagai Mandated Lead Arrangers, (iii) Bank of China
Limited, cabang Jakarta sebagai Lead Arranger, (iv) HSBC, cabang Jakarta, PT Bank UOB Indonesia, The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., cabang Jakarta, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Bank of China Limited,
cabang Jakarta sebagai Para Pemberi Pinjaman, (v) HSBC, sebagai Agen Fasilitas, dan (vi) PT Bank UOB Indonesia,
sebagai Wali Amanat Jaminan (“Perjanjian Fasilitas”).
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD92 juta yang terbagi atas 3 komitmen, yaitu (i) Fasilitas A sebesar USD16 juta, bersifat
dapat ditarik kembali (revolving), dan digunakan untuk membiayai modal kerja TWU secara umum dan membayar
kembali utang TWU sebelumnya, (ii) Fasilitas B sebesar USD43 juta yang juga digunakan untuk membayar kembali
utang TWU sebelumnya, dan (iii) Fasilitas C sebesar USD33 juta yang digunakan untuk pengeluaran modal. Seluruh
fasilitas kredit akan jatuh tempo dan harus dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2016, namun demikian Fasilitas C
dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018.
Saldo Transaksi per 31 Desember 2012
USD80,4 juta.
Pembebanan
Fasilitas kredit ini juga dijamin dengan aset TWU berupa (i) tanah, (ii) piutang, (iii) klaim asuransi yang akan diterima,
dan (iv) persediaan TWU dengan total nilai buku USD41 juta dan gadai saham TWU yang dimiliki oleh (a) PT Dua
Nuri Universal sebesar 37.500 lembar, (b) PT Indo Nusa Jaya Makmur 150.000 saham, (c) PT Warna Abadi Perkasa
sebesar 75.000, dan (d) WBSM sebesar 237.500 saham dengan total nilai nominal Rp49,9 miliar. Dalam Perjanjian
Fasilitas ini, Perseroan bertindak sebagai penjamin.
Pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan atas seluruh kewajiban terutang TWU merupakan persyaratan
yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman dan disetujui oleh manajemen Perseroan atas dasar pertimbangan
bisnis mengingat TWU masih berada dalam tahapan perkembangan sehingga pemberian jaminan perusahaan akan
menurunkan biaya bunga yang harus ditanggung oleh TWU.
Kepemilikan efektif Perseroan dalam TWU saat ini adalah kurang dari 99%, yaitu sebesar 34,98%. Saat ini corporate
guarantee yang diberikan oleh Perseroan belum proporsional. Berdasarkan perjanjian fasilitas senilai USD150 juta
tanggal 7 Juni 2013 dengan (i) HSBC, cabang Jakarta dan Standard Chartered Bank, sebagai Mandated Lead
Arrangers, (ii) bank dan lembaga keuangan, (iii) HSBC, selaku Agen Fasilitas, dan (iv) HSBC, cabang Jakarta
sebagai Agen Jaminan, Perseroan akan memberikan Bantuan Kecukupan Dana (Cash Deficiency Support) sebagai
jaminan atas fasilitas sindikasi tersebut proporsional dengan kepemilikan efektif Perseroan dalam TWU saat ini,
yaitu sebesar 34,98% dari fasilitas tersebut.
Syarat dan Ketentuan Penting
Berdasarkan Perjanjian ini, TWU diwajibkan untuk memastikan bahwa Edwin Soeryadjaya, Sandiaga Salahuddin
Uno dan Joyce Soeryadjaya Kerr terus memiliki setidaknya 51% modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan
Perseroan harus, secara langsung ataupun tidak langsung, terus memiliki setidaknya 23% dari modal ditempatkan
dan disetor TWU. Perjanjian Fasilitas ini juga mengandung ketentuan yang membatasi atau melarang hal-hal sebagai
berikut tanpa persetujuan dari Para Pemberi Pinjaman, antara lain: adanya utang tambahan, perubahan kegiatan
usaha, pengurangan modal, penggabungan, dan pelepasan seluruh atau sebagian aset.
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l.

Facility Agreement dengan jumlah sebesar USD150 juta pada tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat antara (i) TWU sebagai
Penerima Pinjaman, (ii) HSBC, cabang Jakarta dan Standard Chartered Bank, sebagai Mandated Lead Arrangers,
(iii) bank dan lembaga keuangan, (iv) HSBC, selaku Agen Fasilitas, dan (v) HSBC, cabang Jakarta, sebagai Agen
Jaminan (“Perjanjian Fasilitas”).
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas kredit sebesar USD150 juta yang terbagi atas 3 komitmen, yaitu (i) Fasilitas A sebesar USD36 juta yang
dapat ditingkatkan menjadi USD46juta, bersifat dapat ditarik kembali (revolving), dan digunakan untuk membiayai
modal kerja TWU secara umum, membayar kembali utang TWU sebelumnya, dan pengeluaran terkait perjanjian
fasilitas ini (ii) Fasilitas B sebesar USD64 juta yang juga digunakan untuk membayar kembali utang TWU yang lain
dan keperluan umum perusahaan, dan (iii) Fasilitas C sebesar USD50juta yang berupa Standby Letter of Credit
yang digunakan mengamankan suplai minyak mentah dari Mobil Cepu Ltd atau suplier minyak lain. Tingkat bunga
untuk fasilitas ini dihitung dengan menambahkan margin dengan 1 bulan LIBOR. Margin yang berlaku berkisar
antara 3,10% hingga 4,25% per tahun. Khusus untuk Fasilitas C, tingkat bunga adalah 3,5% per tahun plus 1 hari
LIBOR. Seluruh fasilitas kredit akan jatuh tempo dan harus dibayarkan pada tanggal 7 Juni 2018, namun demikian
untuk Fasilitas A dan C, Para Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk meninjau ulang dan memperbarui setiap tahun.
Pembebanan
Fasilitas kredit ini juga dijamin dengan aset TWU berupa (i) tanah, (ii) piutang atau tagihan, (iii) klaim asuransi yang
akan diterima, (iv) mesin yang dimiliki oleh TWU, (v) peralatan yang dimiliki oleh TWU, (vi) security trust deed yang
ditandatangani oleh Perseroan, PT Dua Nuri Universal, PT Indo Nusa Jaya Makmur, PT Warna Abadi Perkasa dan
PT Wana Bhakti Sukses Mineral, dan (vi) gadai saham TWU yang dimiliki oleh (a) PT Dua Nuri Universal sebesar
37.500 lembar, (b) PT Indo Nusa Jaya Makmur 150.000 saham, (c) PT Warna Abadi Perkasa sebesar 75.000,
dan (d) WBSM sebesar 237.500 saham dengan total nilai nominal Rp49,9 miliar. Dalam Perjanjian Fasilitas ini,
Perseroan bertindak sebagai penjamin. Perseroan juga memberikan Bantuan Kecukupan Dana (Cash Deficiency
Support) sebagai jaminan atas fasilitas sindikasi tersebut proporsional dengan kepemilikan efektif Perseroan dalam
TWU saat ini.
Syarat dan Ketentuan Penting
Berdasarkan Perjanjian ini, TWU diwajibkan untuk memastikan bahwa Edwin Soeryadjaya, Sandiaga Salahuddin Uno
dan Joyce Soeryadjaya Kerr terus memiliki setidaknya 51% modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan Perseroan
harus, secara langsung ataupun tidak langsung. Perjanjian ini juga mensyaratkan Perseroan dan PT Mitra Prima
Intisolusi secara bersama-sama menjaga kepemilikannya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak kurang
dari 51% saham di TWU. Perjanjian Fasilitas ini juga mengandung ketentuan yang membatasi atau melarang hal-hal
sebagai berikut tanpa persetujuan dari Para Pemberi Pinjaman, antara lain: adanya utang tambahan, perubahan
kegiatan usaha, pengurangan modal, penggabungan, pengambilalihan, pelepasan asuransi, dan pelepasan seluruh
atau sebagian aset.

8.15.2.5. SMP
m.

Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Terhadap
Akta Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat antara SMP dengan PT Bank UOB Indonesia (dahulu
PT Bank UOB Buana).
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
(i) Fasilitas kredit yang diberikan adalah maksimum sebesar USD24 juta atau sebesar 80% dari harga pembelian
kapal Federal Offshore Service Pte. Ltd. (“Kapal”) atau 80% dari nilai pasar yang wajar dari Kapal, mana yang
lebih rendah yang diberikan untuk jangka waktu 5,25 tahun terhitung sejak tanggal penarikan atau sampai
tanggal 30 April 2016, mana yang lebih dulu terjadi (“Perjanjian Fasilitas”).
(ii) Fasilitas Interest Rate Swap sebesar USD23,6 juta dengan suku bunga swap tahunan sebesar 4,15% per
tahun dari USD23,6 juta dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan
sebagai pertukaran untuk LIBOR Dollar AS 1 bulanan ditambah 2,75% per tahun. Jangka waktu perjanjian ini
akan berakhir pada tanggal 30 April 2016 (“Fasilitas IRS”).
Saldo Transaksi per 31 Desember 2012
USD16,4 juta (setara Rp158,6 miliar).
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Pembebanan
Perjanjian Fasilitas dijamin, diantaranya dengan jaminan hipotik peringkat pertama atas (i) Kapal; (ii) gadai saham
SMP yang dimiliki oleh SSB dan PT Multiline Shipping Services masing-masing sebesar 57.960 saham dan 23.184
saham dengan total nilai nominal Rp40,6 miliar; (iii) rekening milik PAP dan SMP; (iv) jaminan berupa penyerahan
secara cessie atas semua tagihan SMP yang diperoleh berdasarkan Time Charter Floating Storage and Off Load
(FSO) Services tanggal 16 Januari 2006; (v) piutang; dan (vi) klaim asuransi. Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas
ini, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian untuk Menambah Dana (Top Up) dan Subordinasi sebagaimana
telah diungkapkan pada Bab ini Subbab Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi.
Syarat dan Ketentuan Penting
Perjanjian Fasilitas dan Fasilitas IRS ini mengandung pembatasan terhadap perubahan material atas susunan
pemegang saham, komposisi direksi, kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi SMP meliputi
pengabungan usaha, pelepasan usaha, reorganisasi, dan penjualan seluruh atau sebagian besar aset.
Fasilitas IRS juga tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam ISDA 2002 Master Agreement antara
lain pembayaran dilakukan oleh PT Bank UOB Indonesia dan SMP tanpa ada pengurangan atau pemotongan pajak
kecuali pengurangan atau pemotongan tersebut diwajibkan oleh undang-undang. PT Bank UOB Indonesia dan SMP
tidak dapat mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali
(i) salah satu pihak melakukan pengalihan tersebut karena melakukan konsolidasi atau penggabungan atau peleburan
atau mengalihkan aset-aset pentingnya kepada entitas lain; dan (ii) salah satu pihak dapat mengalihkan seluruh
atau sebagian haknya kepada pihak ketiga terhadap tagihan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal
terjadi suatu pengakhiran yang dipercepat.
8.15.2.6. Lainnya
n.

Secured term loan facilities agreement tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian
tanggal 23 September 2011 yang dibuat antara Seroja Zhushui Shipping Limited dengan OCBC sebagai mandated
lead arranger dan Perseroan sebagai penjamin.
Nilai Perjanjian dan Jangka Waktu
Fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD56,34 juta yang dibagi menjadi 2 komitmen. Fasilitas A adalah pinjaman
berjangka dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD46,34 juta yang digunakan untuk membiayai sebagian dari
biaya pembangunan dua buah kapal, yaitu Zhushui 3 dan Zhushui 4. Fasilitas B adalah suatu pinjaman berjangka
dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD10 juta yang digunakan untuk membiayai kembali kapal yang ada saat ini
yaitu Zhushui 2. Masing-masing fasilitas dikenakan suku bunga mengambang yang dihitung menggunakan SIBOR,
serta marjin yang berlaku sebesar 3,2% sampai dengan 3,35% untuk Fasilitas A dan marjin sebesar 3,0%untuk
Fasilitas B. Fasilitas A akan jatuh tempo pada 31 Maret 2017, sedangkan Fasilitas B jatuh tempo dalam jangka waktu
60 bulan sejak tanggal penarikan pertama.
Pembebanan
Fasilitas ini dijamin dengan Panamanian naval mortgage atas kapal Zhushui 2, Zhushui 3 dan Zhushui 4, serta
pembebanan terhadap rekening penerima pinjaman. Dalam perjanjian ini, Perseroan bertindak sebagai penjamin
berdasarkan fasilitas ini. Terkait dengan penjaminan yang diberikan dalam perjanjian ini, Perseroan juga mengadakan
perjanjian penjaminan dengan Seroja Zhushui Shipping Limited dan pemegang saham Seroja Zhushui Shipping
Limited lainnya, sebagai berikut:
(i)

Perjanjian Penjaminan tanggal 19 November 2010 yang dibuat antara Seroja-Zhusui 3 Shipping Limited
(“Seroja-Zhusui 3”) dengan Perseroan, Li Chen dan Li Bingjie (masing-masing disebut “Penjamin”, secara
bersama-sama disebut “Para Penjamin”).
Para Penjamin menyetujui untuk memberikan jaminan secara tanggung renteng atas perjanjian fasilitas
berjangka yang diterima oleh Seroja-Zhusui 3 dari Overseas Chinese Banking Corporation Ltd (“Bank”) untuk
pembelian kapal angkut 80.000 MT (“Kapal”) senilai USD33,1 juta. Berdasarkan perjanjian ini, atas permintaan
Seroja-Zhushui 3, Para Penjamin setuju untuk secara tanggung renteng menjamin pembayaran kembali
secara tepat waktu seluruh jumlah utang Seroja-Zhushui 3. Peminjam dan Penjamin yang tidak melakukan
pembayaran menyetujui bahwa kewajiban yang dibayarkan oleh Penjamin yang melakukan pembayaran
(“Penjamin Pembayar”) akan dibayarkan kembali kepada Penjamin Pembayar. Atas pembayaran oleh Penjamin
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Pembayar tersebut, Seroja-Zhusui 3 memberikan jaminan kepada Penjamin Pembayar berupa hak hipotik atas
Kapal serta Penjamin Pembayar juga berhak bertindak sebagai kuasa dari Seroja-Zhusui 3 untuk melaksanakan
tindakan-tindakan yang terkait dengan operasional Kapal.
(ii)

Perjanjian Penjaminan tanggal 19 November 2010 yang dibuat antara Seroja-Zhusui 4 Shipping Limited
(“Seroja-Zhusui 4”) dengan Perseroan, Li Chen dan Li Bingjie (masing-masing disebut “Penjamin”, secara
bersama-sama disebut “Para Penjamin”).
Para Penjamin menyetujui untuk memberikan jaminan secara tanggung renteng atas perjanjian fasilitas
berjangka yang diterima oleh Seroja-Zhusui 4 dari Overseas Chinese Banking Corporation Ltd (“Bank”) untuk
pembelian kapal angkut 80.000 MT (“Kapal”) senilai USD 33,1 juta. Berdasarkan perjanjian ini, atas permintaan
Seroja-Zhushui 4, Para Penjamin setuju untuk secara tanggung renteng menjamin pembayaran kembali
secara tepat waktu seluruh jumlah utang Seroja-Zhushui 4. Peminjam dan Penjamin yang tidak melakukan
pembayaran menyetujui bahwa kewajiban yang dibayarkan oleh Penjamin yang melakukan pembayaran
(“Penjamin Pembayar”) akan dibayarkan kembali kepada Penjamin Pembayar. Atas pembayaran oleh Penjamin
Pembayar tersebut, Seroja-Zhusui 4 memberikan jaminan kepada Penjamin Pembayar berupa hak hipotik atas
Kapal serta Penjamin Pembayar juga berhak bertindak sebagai kuasa dari Seroja-Zhusui 4 untuk melaksanakan
tindakan-tindakan yang terkait dengan operasional Kapal.

Syarat dan Ketentuan Penting
Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, Seroja Zhushui Shipping Limited saat ini disyaratkan untuk mempertahankan
tangible net worth sebesar paling tidak USD15 juta dan rasio debt service coverage setidaknya sebesar 1,2:1.
Seroja Zhushui Shipping Limited juga disyaratkan untuk mempertahankan rasio atas Utang Bersih terhadap EBITDA
yang disetahunkan dengan jumlah maksimum sebesar 4,5:1 pada tanggal 31 Desember 2012; 3,5:1 pada tanggal
31 Desember 2013 dan 2,5:1 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015.
Selain itu, Perseroan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa selama jangka waktu periode fasilitas, laba bersih
tahunan Perseroan setelah dikurangi pajak tidak akan kurang dari USD5 juta dan tangible net worth Perseroan tidak
boleh kurang dari USD 80 juta. Lebih lanjut, rasio atas pinjaman Perseroan terhadap total ekuitas pemegang saham
dibatasi maksimal sebesar 3:1. Rasio atas investasi Perseroan pada perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa
efek terhadap total pinjaman Perseroan dibatasi maksimal sebesar 2:1.
8.15.3.
o.

Perjanjian Lainnya
Perjanjian Jual Beli Saham MPM yang masing-masing dibuat antara Perseroan dengan Ciroden Alliance Limited,
Excel Dragon Overseas Inc., dan RUB.
(i)

Perjanjian Jual beli Saham dengan Ciroden Alliance Limited dan Excel Dragon Overseas Inc
Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham secara terpisah tertanggal 8 Februari 2013 dengan
masing-masing dari Ciroden Alliance Limited (“Ciroden”) dan Excel Dragon Overseas Inc (“Excel”) (“Perjanjian
Jual Beli Saham”). Ciroden dan Excel saat ini adalah pemegang surat utang yang wajib dikonversi (mandatory
convertible bond) dalam MPM, masing-masing senilai Rp14,3 miliar dan Rp35,7 miliar. Berdasarkan perjanjian
yang ditandatangani oleh MPM, surat utang ini akan secara otomatis dikonversi menjadi saham biasa dalam MPM
setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana oleh MPM. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham,
Perseroan telah setuju untuk membeli saham biasa dalam MPM dari Ciroden dan Excel, bebas dari seluruh
pembebanan. Ciroden, Excel, dan Perseroan akan menyetujui secara bersama-sama tanggal penyelesaian
(completion date) yaitu pada saat kondisi dan persyaratan perjanjian jual beli bersyarat telah seluruhnya
dipenuhi sebelum tanggal 30 September 2013. Adapun kondisi dari jual beli tersebut adalah sebagai berikut :
(a) semua persetujuan yang dipersyaratkan untuk pemenuhan transaksi telah diperoleh;
(b) MPM telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum dan saham
telah tercatat di Bursa Efek;
(c) segala pernyataan dan jaminan yang diberikan masing-masing pihak dalam perjanjian adalah benar dan
akurat secara material; dan
(d) elah efektifnya konversi mandatory convertible bond Ciroden dan Excel.
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Jumlah saham yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan konversi surat utang yang wajib dikonversi
oleh Ciroden dan Excel adalah sebesar 95.052.898 saham yang akan dibeli oleh Perseroan pada harga beli
rata-rata Rp1.500 per saham dengan nilai total pembelian Rp142,6 miliar. Persentase kepemilikan saham
Perseroan pada MPM secara langsung dan tidak langsung melalui NEK setelah mengakuisisi saham milik
Ciroden dan Excel adalah 30,97%. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal,
pengalihan kepemilikan atas saham-saham milik Ciroden dan Excel, hasil konversi surat utang wajib tukar yang
akan dibeli oleh Perseroan, hanya akan dapat dialihkan kepemilikannya kepada Perseroan 8 bulan setelah
Pernyataan Pendaftaran terkait Penawaran Umum dinyatakan efektif oleh OJK (“Periode Lock Up”).
(ii)

Perjanjian Jual Beli Saham dengan RUB
RUB adalah pemegang 650.000.000 saham biasa yang merupakan 25,25% dari total saham ditempatkan
dan disetor dalam MPM sebelum penawaran umum perdana saham MPM. Perseroan telah menandatangani
suatu Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 8 Februari 2013 dengan RUB dimana Perseroan telah setuju
untuk membeli saham biasa dalam MPM dari RUB, bebas dari seluruh pembebanan. RUB dan Perseroan
akan menyetujui secara bersama-sama tanggal penyelesaian (completion date) yaitu pada saat kondisi dan
persyaratan perjanjian jual beli bersyarat telah seluruhnya dipenuhi sebelum tanggal 30 September 2013.
Adapun kondisi dari jual beli tersebut adalah sebagai berikut :
(a) semua persetujuan yang dipersyaratkan untuk pemenuhan transaksi telah diperoleh;
(b) MPM telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum dan saham
telah tercatat di Bursa Efek; dan
(c) segala pernyataan dan jaminan yang diberikan masing-masing pihak dalam perjanjian adalah benar dan
akurat secara material.
Penawaran Umum Perdana atas 970.000 saham MPM telah selesai pada tanggal 25 Mei 2013. Perseroan juga
telah menyelesaikan akuisisi saham dari RUB dan, pada tanggal 29 Mei 2013 membeli tambahan 66.900.000
saham tambahan di BEI. Dengan ini, Perseroan memiliki saham sebanyak 44,9% di MPM.

p.

Perjanjian Pinjaman dengan pemegang saham tertentu RUB
Pada tanggal 4 Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pemberian pinjaman dengan pemegang saham
tertentu dari RUB (“Perjanjian Pinjaman RUB”), yaitu Budi Setiadharma, Johanes Hermawan, Sylvia Setiawati
Tjodrowardjojo, Faisal Simarza Dasuki, Budi Setiawan Pranoto, Ridwan Gunawan, Tossin Himawan, Jani Winata,
Danny Wally, Koesnadi Darmawan, Susanti Tedjo, Tjan Swie Yong, dan Dwi Sugiharto (“Peminjam”) dimana Perseroan
memberikan pinjaman berjangka kepada Peminjam dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD35 juta. Dana
perolehan dari pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai investasi Peminjam pada MPM. Peminjam telah
melakukan investasi di MPM pada bulan Februari 2012. Pinjaman akan jatuh tempo tidak lebih dari enam bulan
setelah tanggal efektif penawaran umum perdana saham MPM, atau jika tanggal tersebut tidak terjadi pada tanggal
31 Desember 2015, atau pada tanggal lain yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Peminjam dan Perseroan.
Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Peminjan dilarang untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar MPM
yang berdampak pada kerugian material, mengalihkan saham MPM yang dimiliki kepada pihak ketiga, dan mengubah
kepemilikan masing-masing Peminjam di MPM.
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Adapun rincian masing-masing pinjaman dan persentase kepemilikan saham pada MPM dari masing-masing
peminjam adalah sebagai berikut:
No.

Pemberi Gadai

Jumlah Pinjaman
(dalam USD)
4.802.560
2.855.930
2.855.930
2.855.930
2.855.930
2.855.930
2.855.930
2.855.930
2.855.930
2.100.000
1.750.000
1.750.000
1.750.000

Saham Awal(1)

% Kepemilikan pada
MPM(2)
3,40
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
1,48
1,24
1,24
1,24

1.
Budi Setiadharma
43.703
2.
Johanes Hermawan
25.989
3.
Sylvia Setiawati Tjondrowardojo
25.989
4.
Faisal Simarza Dasuki
25.989
5.
Budi Setiawan Pranoto
25.989
6.
Ridwan Gunawan
25.989
7.
Tossin Himawan
25.989
8.
Jani Winata
25.989
9.
Danny Walla
25.989
10.
Koosnadi Darmawan
19.110
11.
Susanti Tedjo
15.925
12.
Tjan Swie Yong
15.925
13.
Dwi Sugiharto
15.925
Catatan :
(1) Saham Awal mengacu pada saham yang dimiliki oleh masing-masing peminjam di MPM pada saat perjanjian gadai saham ditandatangani.
(2) sebelum penawaran umum perdana saham MPM.

Pada tanggal 8 Maret 2012, Perseroan, selaku penerima gadai menandatangani 13 perjanjian gadai saham dengan
Peminjam, selaku pemberi gadai sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman RUB. Berdasarkan perjanjian gadai
ini, Peminjam setuju untuk memberikan gadai atas Saham Awal (sebagaimana diuraikan pada tabel di atas) dan
semua saham MPM yang diterbitkan kepada Peminjam ataupun yang diperoleh Peminjam dari pihak ketiga dengan
cara apapun, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas seluruh utang dan kewajiban pembayaran
Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman RUB. Perjanjian gadai saham berlaku sampai dengan seluruh kewajiban
debitur kepada Perseroan dibayar lunas.
q.

Perjanjian Pinjaman dengan PT Asetama Capital
Pada tanggal 14 Januari 2013, Perseroan menandatangani perjanjian pemberian pinjaman dengan PT Asetama
Capital, dimana Perseroan, selaku Pemberi Pinjaman, memberikan PT Asetama Capital, selaku Penerima Pinjaman,
suatu pinjaman dengan jumlah pokok sampai dengan Rp100 miliar. Pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh
Penerima Pinjaman untuk membeli saham MPM sejumlah 44.629.633 (“Saham MPM”) pada tanggal pencatatan
saham MPM di Bursa Efek Indonesia, yaitu pada tanggal 29 Mei 2013. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu
36 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar (i) suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia atau (ii) JIBOR, mana yang lebih rendah. Jika Penerima Pinjaman bermaksud untuk menjual Saham MPM
melalui pasar negosiasi, maka Penerima Pinjaman harus menawarkan terlebih dahulu kepada Pemberi Pinjaman.

r.

Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) tanggal 7 September 2012 antara Perseroan dengan PT Kencana Anugerah
Sejahtera.
Perseroan, sebagai pemberi pinjaman, telah memberikan pinjaman kepada KAS dalam jumlah maksimum Rp86
miliar (delapan puluh enam miliar Rupiah) dimana pinjaman tersebut diberikan kepada KAS untuk membeli saham
dalam BUS. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sejak tanggal penarikan pertama. Bunga dari
pinjaman ini adalah sebesar 11,5% yang akan dibayarkan setiap tiga bulan. Jika bunga tersebut tidak dibayarkan
maka bunga tersebut akan dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman.

s.

Perjanjian Hak Opsi (Option Agreement) tanggal 7 September 2012 antara Perseroan dengan KAS
Pada tanggal 7 September 2012, Perseroan menandatangani Option Agreement dengan KAS dimana KAS
memberikan hak opsi kepada Perseroan untuk mendapatkan saham KAS di BUS. Kepemilikan KAS di BUS pada
bulan Maret 2013 adalah sebesar 63.272 saham yang mewakili 14,38% dari modal saham ditempatkan dan disetor
penuh di BUS. Apabila Perseroan melaksanakan hak opsi tersebut, maka pinjaman KAS kepada Perseroan akan
lunas. Periode pelaksanaan opsi adalah sejak penandatanganan Perjanjian Opsi sampai dengan 2 (dua) bulan
setelah tanggal jatuh tempo pinjaman KAS atau tanggal 25 Nopember 2013.
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t.

Perjanjian Pengambilan Saham dalam PT Nusa Raya Cipta Tbk. (“NRC”) tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana
diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengambilan Saham Dalam PT Nusa Raya Cipta
Tbk. tanggal 27 Mei 2013 (“Perjanjian Pengambilan Saham”)
Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham, NRC akan menerbitkan sejumlah saham baru sebanyak 173.913.000
(seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu) saham yang merupakan 8,00% (delapan persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam NRC sebelum dilaksanakannya penawaran umum (“Saham Baru
di NRC”) dan Perseroan akan mengambil Saham Baru di NRC yang akan dikeluarkan oleh NRC. Saham Baru di
NRC yang dimiliki Perseroan akan dikenakan lock up untuk jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran
penawaran umum NRC memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK. Penerbitan Saham Baru di NRC tunduk pada
persyaratan pendahuluan sebagai berikut:
(i) Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan korporasi yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengambil bagian atas Saham Baru di NRC;
(ii) Diperolehnya seluruh persetujuan atau persyaratan korporasi yang diperlukan oleh NRC untuk pelaksanaan
Perjanjian Pengambilan Saham sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar NRC dan peraturan
perundangan yang berlaku;
(iii) Pada tanggal penutupan, seluruh pernyataaan dan jaminan para pihak adalah benar dan tidak menyesatkan.
Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 5 Juni 2013, NRC telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
yang diambil bagian oleh Perseroan (“Akta No. 7”). Akta No. 7 telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima
Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-22581, tertanggal 10 Juni 2013 dan Perseroan telah melakukan
pembayaran atas harga pembelian saham baru dalam NRC sebesar Rp120 miliar pada tanggal 5 Juni 2013. Dengan
telah diterimanya pemberitahuan dari Menkumham tersebut, maka penerbitan saham baru tersebut telah efekfif dan
saat ini Perseroan telah tercatat sebagai pemegang/pemilik dari saham baru pada Daftar Pemegang Saham NRC
sebesar 8,00% (delapan persen).

u.

Perjanjian Investasi Bersama (Co-Investment Agreement) dengan Fund
Perseroan telah menandatangani perjanjian investasi bersama (co-investment agreement) dengan Fund, dimana
Perseroan wajib untuk ikut serta dalam investasi yang dilakukan oleh Fund, dengan komitmen total sampai dengan
USD85 juta selama periode Fund. Perseroan juga diwajibkan untuk memfasilitasi divestasi apapun oleh Fund dalam
investasi yang dilakukan oleh Fund dimana Perseroan juga merupakan investor (co-investor) melalui penjualan atas
sebagian dari investasi Perseroan, apabila disyaratkan oleh Fund.

Tidak ada negative covenants yang dapat menghambat Penawaran Umum ini dan merugikan pemegang saham Perseroan.
8.16. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan
Direksi Entitas Anak
Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dan Entitas Anak, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan
maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi
lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT dihadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata
usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan
pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau
perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan
administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan
atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang
dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara.
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IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN INVESTEE
COMPANIES
Per 30 April 2013, Perseroan memiliki penyertaan dengan kepemilikan efektif sebesar 16,4% pada Adaro Energy, 30,2% pada
Tower Bersama, 50,0% pada MPM, 43,3% pada Provident Agro, 17,9% pada Interra Resources, 23,3% pada Seroja Investment,
9,4% pada Sihayo Gold, 13,10% pada Sumatra Copper & Gold dan 2,2% pada Finders Resources. Adaro Energy, Tower Bersama,
dan Provident Agro merupakan perusahaan tercatat di BEI, Interra Resources dan Seroja Investment merupakan perusahaan
tercatat di SGX, dan Sihayo Gold, Sumatra Copper & Gold dan Finders Resources merupakan perusahaan tercatat di ASX.
Setiap perusahaan tercatat di bursa efek tersebut tunduk pada peraturan pencatatan dan kewajiban pelaporan pada masingmasing bursa efek. Hak Perseroan, sebagai pemegang saham, untuk mendapatkan informasi dari masing-masing perusahaan
tercatat tersebut dibatasi peraturan pencatatan dan kewajiban pelaporan dari masing-masing perusahaan tersebut. Dengan
demikian, informasi terkait dengan Investee Companies yang tercatat di bursa efek dan informasi mengenai kegiatan usaha dan
keuangan masing-masing Investee Companies yang tercatat di bursa efek dalam Prospektus ini didasarkan kepada dokumen
dan informasi yang telah tersedia untuk publik, termasuk laporan tahunan, informasi yang tersedia dari situs web perusahaan,
dokumen yang disampaikan perusahaan kepada bursa efek dimana masing-masing perusahaan tercatat, dan dalam hal MPM,
prospektus sehubungan penawaran umum perdana saham yang berlangsung pada bulan Mei 2013. Sedangkan informasi terkait
Investee Companies yang bukan merupakan perusahaan tercatat diperoleh dari situs web perusahaan yang bersangkutan dan
dokumen yang disampaikan perusahaan kepada Peseroan sebagai pemegang saham.
Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” pada Bab ini berarti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
9.1. Tinjauan Umum
Perseroan merupakan suatu perusahaan investasi aktif, berfokus kepada peluang investasi dalam tahapan awal pengembangan,
tahapan pertumbuhan, dan kondisi khusus. Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno memulai kegiatan investasi pada
tahun 1998 melalui Perseroan, dan sejak saat itu, Perseroan telah berinvestasi dalam beberapa sektor penting perekonomian
Indonesia, dengan penekanan utama pada sektor sumber daya alam, infrastruktur, produk dan layanan jasa konsumen. Ke
depannya Perseroan akan terus berupaya untuk mencari investasi baru pada peluang baru dengan memanfaatkan keahlian
dan fokus investasi Perseroan, dan terus mengembangkan investasi yang ada dalam perusahaan berkapitalisasi besar yang
terdepan di industri, dan juga perusahaan yang berada dalam tahapan awal pengembangan baik yang telah tercatat di bursa efek
ataupun belum. Perseroan memiliki horison investasi yang lebih panjang dari private equity fund pada umumnya, sebagaimana
tercermin dari investasi Perseroan yang berada dalam tahapan awal pengembangan namun juga investasi secara jangka
panjang pada perusahaan-perusahaan operasional dimana Perseroan melakukan penyertaan termasuk Investee Companies,
seperti Adaro Energy dan Tower Bersama.
Perseroan telah dan akan terus berfokus untuk melakukan investasi pada Investee Companies baik dalam tahapan awal
pengembangan atau tahapan pertumbuhan. Perseroan berinvestasi baik sebagai pemegang saham pengendali ataupun
pemegang saham minoritas namun dengan kemampuan untuk memandu arah strategis dari perusahaan, meningkatkan tata
kelola perusahaan dan mengimplementasikan inisiatif yang memberikan nilai tambah, dan juga mendorong serta memantau
kinerja keuangan dan operasional. Ciri khas lainnya dari pendekatan investasi Perseroan mencakup penekanan kuat pada
kemitraan jangka panjang dan strategi akuisisi yang menambah nilai pada tingkatan Investee Companies.
Sejak memulai kegiatan investasi, Perseroan telah berhasil mendiversifikasi basis investasinya, dan per 31 Desember 2012,
Perseroan memegang kepemilikan saham dalam 15 Investee Companies. Perseroan terus berupaya membangun investasinya
demi mencapai portofolio yang seimbang dengan peluang pertumbuhan dan potensi sinergi.
Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki total aset dan ekuitas konsolidasian masing-masing sebesar Rp12.911,4 miliar
dan Rp9.730,3 miliar, dibandingkan dengan sebelumnya per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp9.403,9 miliar dan
Rp7.122,0 miliar, yang mencerminkan peningkatan 37,3% dan 36,6%. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, Perseroan
mencatatkan pendapatan bersih dan laba konsolidasian tahun berjalan masing-masing sebesar Rp2.358,1 miliar dan Rp1.910,9
miliar, dibandingkan dengan sebelumnya per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.130,0 miliar dan Rp760,2 miliar,
yang mencerminkan kenaikan masing-masing sebesar 108,7% dan 151,4% dari tahun sebelumnya.
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9.2. Keunggulan Kompetitif
Rekam jejak kesuksesan investasi yang unik di Indonesia, yang konsisten menghasilkan imbal hasil atraktif yang
mencakup beberapa siklus investasi dan sektor penting dalam perkonomian Indonesia
Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Perseroan berkeyakinan memiliki rekam jejak yang unik dalam investasi yang
menguntungkan pada peluang bisnis dalam tahapan awal pengembangan dan tahapan pertumbuhan, pada berbagai sektor
penting perekonomian Indonesia, termasuk sumber daya alam, infrastruktur, dan produk dan layanan jasa konsumen. Edwin
Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno memulai kegiatan investasi pada tahun 1998 melalui Perseroan, dan sejak saat itu,
Perseroan telah secara konsisten mengidentifikasi peluang investasi dalam tahapan awal pengembangan, tahapan pertumbuhan
dan kondisi khusus. Perseroan berkontribusi secara aktif pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis-bisnis tersebut dan telah
sukses merealisasikan nilai pemegang saham dalam sejumlah investasi sementara pada saat yang sama menjaga komitmen
pada kesuksesan jangka panjang dari Investee Companies dan mitra Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuannya
untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi tren ekonomi penting, perilaku konsumen dan peluang yang timbul dari perubahan
kebijakan Pemerintah, telah secara historis memfasilitasi investasi Perseroan dalam bisnis dan industri dengan harga awal yang
atraktif. Selanjutnya Perseroan mendukung pertumbuhan dan profitabilitas Investee Companies, dan secara khusus berfokus
pada hubungan kemitraan jangka panjang yang berkualitas serta strategi akuisisi yang memberikan nilai tambah.
Nilai buku dan kapitalisasi pasar Investee Companies Perseroan selama ini telah tumbuh secara konsisten dan berkembang
ke berbagai sektor lainnya. Diagram berikut ini menggambarkan nilai buku dan kapitalisasi pasar dari investasi Perseroan pada
Investee Companies berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan tersebut per 31 Desember 2008, 2009, 2010,
2011 dan 2012.

Catatan :
(1) Lain-lain meliputi WBSM (entitas melalui mana Perseroan melakukan penyertaan pada TWU), LMS, Amara, PT Bangun Daya Perkasa (entitas melalui mana
Perseroan melakukan penyertaan pada TLG), EKU, MGTI, PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (entitas melalui mana Perseroan melakukan penyertaan
pada Pulau Seroja yang tidak dimiliki oleh Seroja Investments) dan SMP.
(2) Saratoga Power adalah entitas melalui mana Perseroan melakukan penyertaan pada Medco Power.
(3) Diagram batang pada sisi kiri menandakan nilai buku investasi Perseroan; sisi kanan menandakan kapitalisasi pasar dari investasi Perseroan pada
Investee Companies berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan tersebut.
(4) Nilai buku investasi Perseroan meliputi nilai tercatat dari investasi Perseroan dan uang muka penyertaan saham.
(5) Nilai buku investasi Perseroan pada Adaro Energy meliputi nilai buku investasi Perseroan pada PT Adaro Strategic Capital dan PT Adaro Strategic Lestari.
(6) Nilai buku investasi Perseroan pada Tower Bersama meliputi nilai buku investasi Perseroan pada PT Saratoga Infrastruktur.
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Tiga dari kesuksesan investasi Perseroan yang signifikan termasuk:
•

Sumber daya alam – Adaro Energy : Pada masa rendahnya harga batubara, PT Dianlia Setyamukti, dimana Perseroan
menjadi pemegang saham minoritas, mengakuisisi 51% kepemilikan saham PT Adaro Indonesia, yang saat ini adalah
entitas anak dari Adaro Energy, pada tahun 2002 melalui serangkaian transaksi. Akuisisi tersebut didasarkan atas dasar
keyakinan kuat Perseroan akan pertumbuhan ekonomi jangka panjang Asia. Pada bulan Juni 2005, transaksi leveraged
buyout (LBO) dilaksanakan untuk mengambil alih 100% kepemilikan saham PT Adaro Indonesia dan PT Indonesia Bulk
Terminal (“IBT”) senilai USD973,6 juta, yang memberikan imbal hasil yang besar bagi investasi awal Perseroan. Setelah
periode pertumbuhan kegiatan usaha yang signifikan dan beberapa putaran restrukturisasi, Perseroan menyetorkan
modal saham untuk 23,2% kepemilikan saham di Adaro Energy pada tahun 2007 senilai Rp478 miliar. Perseroan berhasil
membantu Adaro Energy mengurangi komposisi utang dalam neracanya dan mencatatkan saham Adaro Energy pada
Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli 2008. Adaro Energy saat ini merupakan salah satu produsen batubara termal yang
besar di Indonesia dan perusahaan tambang batubara terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp49,3 triliun per
15 Maret 2013 (sumber : Bursa Efek Indonesia, Maret 2013). Perseroan mempertahankan kepemilikan saham pada Adaro
Energy sebesar 15,4% pada tanggal 31 Desember 2012 dan 16,4%pada tanggal 30 April 2013 dengan nilai pasar masingmasing sebesar Rp7.838 miliar dan Rp6.505 miliar, yang dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang berdasarkan
volume perdagangan dua minggu. Nilai investasi Perseroan di Adaro Energy telah mencapai kelipatan terhadap modal
yang diinvestasikan kurang lebih 9,0x pada tanggal 31 Desember 2012. Perseroan terus berpartisipasi secara aktif dalam
kegiatan usaha Adaro Energy dan bermaksud menjadi investor jangka panjang pada perusahaan yang menurut keyakinan
Perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang.

Catatan:
(1) Seluruh angka berdasarkan nilai nominal per 31 Desember 2012 dan 30 April 2013 dan tanpa penyesuaian untuk mempertimbangkan time value
atau inflasi.
(2) Nilai dari kepemilikan saham efektif pada Adaro Energy yang dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume selama dua
minggu per 31 Desember 2012 dan 30 April 2013.
(3) “Kelipatan dari investasi” didefinisikan sebagai “Nilai pasar” dibagi dengan “Nilai yang diinvestasikan”. Untuk tujuan perhitungan “kelipatan dari
investasi”, Perseroan tidak mempertimbangkan kas yang diterima dari dividen atau perolehan dari divestasi saham Perseroan pada Adaro Energy,
seperti penjualan 244.000.000 saham Adaro Energy oleh Perseroan dan SSB, yang sebagian dilakukan melalui konversi surat promes utang.

•

Infrastruktur – Tower Bersama : Pada tahun 2004, pendiri Perseroan bersama dengan Provident Capital mengambil alih
suatu perusahaan menara telekomunikasi kecil dengan tujuh menara telekomunikasi. Dengan maksud untuk menjadi
pemimpin pasar menara telekomunikasi independen serupa dengan yang ada di pasar Amerika Serikat, Perseroan berhasil
membimbing Tower Bersama dalam memanfaatkan perubahan struktural dalam industri menara telekomunikasi Indonesia
dan menerapkan strategi pertumbuhan organik maupun inorganik. Pada tahun 2009, Perseroan awalnya berinvestasi
sebesar Rp27 miliar pada saham PT Wahana Anugerah Sejahtera (“WAS”). Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam
Tower Bersama untuk mendukung pertumbuhan bisnis sebelum pelaksanaan rencana penawaran umum perdana saham
Tower Bersama pada tahun 2010. Tower Bersama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Oktober
2010 dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp26,2 miliar per 15 Maret 2013. Per 31 Desember 2012, Perseroan melalui
WAS dan PT Saratoga Infrastruktur (“SI”) telah melakukan investasi dengan nilai sekitar Rp852 miliar di Tower Bersama.
Perseroan mempertahankan kepemilikan pada Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2012 dan 30 April 2013 sebesar
30,2% dengan nilai pasar masing-masing sebesar Rp8.074 miliar dan Rp8.176 miliar, yang dihitung berdasarkan harga
rata-rata tertimbang berdasarkan volume perdagangan dua minggu. Nilai investasi Perseroan di Tower Bersama telah
mencapai kelipatan terhadap modal yang diinvestasikan sebesar 8,6x dan 8,7x masing-masing pada tanggal 31 Desember
2012 dan 30 April 2013. Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan bisnis Tower Bersama di dalam
pasar yang menurut keyakinan Perseroan masih terfragmentasi dan memiliki tingkat penetrasi rendah.
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Catatan:
(1) Seluruh angka berdasarkan nilai nominal per 31 Desember 2012 (termasuk nilai yang diinvestasikan sebesar Rp852 miliar per 31 Desember 2012
dan investasi tambahan sebesar Rp84 miliar yang dilakukan di awal tahun 2013) dan 30 April 2013, dan tanpa penyesuaian untuk mempertimbangkan
time value atau inflasi.
(2) Nilai dari kepemilikan saham efektif pada Tower Bersama yang dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume perdagangan
dua minggu per 31 Desember 2012 dan 30 April 2013.
(3) “Kelipatan dari investasi” didefinisikan sebagai “Nilai pasar” dibagi dengan “Nilai yang diinvestasikan”. Untuk tujuan perhitungan “kelipatan dari
investasi”, Perseroan tidak mempertimbangkan kas yang diterima dari dividen atau perolehan dari divestasi saham Perseroan pada Tower Bersama,
seperti penjualan 211.208.250 saham Tower Bersama oleh WAS, sebagai bagian dari penawaran umum perdana saham dan penjualan saham lebih
lanjut oleh Perseroan pada tahun 2012.

•

Konsumen – MPM : MPM merupakan perusahaan otomotif terdiversifikasi dengan posisi terkemuka dalam hal pangsa pasar
pada beberapa segmen industri otomotif Indonesia. Kegiatan bisnis MPM termasuk distribusi dan penjualan ritel sepeda
motor merek Honda, consumer parts otomotif, layanan jasa kendaraan dan layanan jasa keuangan. Sejak mengambilalih
MPM pada bulan September 2010, Perseroan telah menyediakan permodalan untuk mendukung pertumbuhan, membantu
dalam originasi akuisisi penting dan mendukung pengembangan manajemen. MPM mewakili salah satu investasi terkini
Perseroan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat potensi nilai yang signifikan yang dapat direalisasikan pada masa
mendatang. Per 31 Desember 2012, Perseroan telah berinvestasi sekitar Rp729 miliar pada MPM, termasuk dividen pada
tahun 2011 dari MPM senilai Rp150 miliar yang digunakan untuk membeli saham tambahan pada MPM. MPM saat ini
merupakan perusahaan terbuka dan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2013.
Setelah penawaran umum perdana saham MPM, Perseroan diharapkan untuk memegang kepemilikan sekitar 18,16%
saham MPM, yang dinilai sebesar Rp1.931 miliar berdasarkan harga saham penawaran umum MPM, yaitu Rp1.500 per
saham, dan mencapai kelipatan terhadap modal yang diinvestasikan sebesar 2,6 kali dalam jangka waktu sekitar dua
setengah tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk peningkatan
kegiatan usaha dan pangsa pasar MPM. Perseroan telah menyelesaikan akuisisi saham dari RUB dan, pada tanggal
29 Mei 2013, Perseroan juga membeli 66.900.000 saham tambahan di BEI. Akibatnya, saat ini Perseroan memiliki 44,9%
(empat puluh empat koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam MPM. Perseroan juga memiliki
perjanjian-perjanjian untuk mengakuisisi 2,1%saham tambahan di MPM dari beberapa pemegang saham lain yaitu Ciroden
dan Excel. Seteleh transaksi tersebut, kepemilikan efektif Perseroan pada MPM akan meningkat menjadi sekitar 47,0%.
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Catatan :
(1) Seluruh angka berdasarkan nilai nominal per 31 Desember 2012 dan tanpa penyesuaian untuk mempertimbangkan time value atau inflasi.
(2) Nilai dari kepemilikan saham efektif pada MPM sebesar 1.287.000.000 saham (per 31 Desember 2012 dan telah disesuaikan dengan jumlah saham
terkait penawaran umum perdana MPM) yang dihitung berdasarkan harga penawaran umum perdana saham MPM sebesar Rp1.500 setiap saham.
(3) “Kelipatan dari investasi” didefinisikan sebagai “Nilai pasar” dibagi dengan “Nilai yang diinvestasikan”. Untuk tujuan perhitungan “kelipatan dari
investasi”, Perseroan tidak mempertimbangkan kas yang diterima dari dividen atau perolehan dari divestasi saham Perseroan pada MPM.

Perseroan juga berinvestasi pada sejumlah Investee Companies yang memberikan imbal hasil yang signifikan dan/atau memiliki
potensi kenaikan yang kuat pada masa mendatang, termasuk pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

Investee Companies

Tahun
Nilai yang
Pertama diinvestasikan
Investasi per 31 Desember
2012 (1)
(Rp miliar)
2006
213
2012
250
2012
122
2012
86
2012
22

Kapitalisasi
Pasar per 31
Desember
2012 (2)
(Rp miliar)
987
254
122
85
23

Kelipatan
Investasi per
31 Desember
2012 (3)

Nilai yang
diinvestasikan
per 30 April
2013
(Rp miliar)
213
250
122
86
81

Kapitalisasi
Pasar
per 30 April
2013 (2)
(Rp miliar)
960
301
117
72
73

Kelipatan
Investasi per
30 April 2013 (3)

PT Provident Agro Tbk
4,6x
4,5x
Interra Resources Limited
1,0x
1,2x
Seroja Investment Limited
1,0x
1,0x
Sihayo Gold Limited
1,0x
0,8x
Sumatra Copper and Gold plc
1,0x
0,9x
Catatan :
(1) Seluruh angka berdasarkan nilai nominal per 31 Desember 2012 dan 30 April 2013 dan tanpa penyesuaian untuk mempertimbangkan time value atau
inflasi.
(2) Nilai dari kepemilikan saham efektif yang dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume perdagangan dua minggu per 31 Desember
2012 dan 30 April 2013.
(3) “Kelipatan dari investasi” didefinisikan sebagai “Nilai pasar” dibagi dengan “Nilai yang diinvestasikan”. Untuk tujuan perhitungan “kelipatan dari investasi”,
Perseroan tidak mempertimbangkan kas yang diterima dari dividen atau perolehan dari divestasi saham Perseroan pada masing-masing Investee Companies.
(4) Nilai buku investasi Perseroan meliputi nilai tercatat dari investasi Perseroan dan uang muka penyertaan saham pada masing-masing Investee Companies.

Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan bisnis Perseroan yang dalam dan luas, bersama dengan proses seleksi investasi yang
ketat dan keahlian manajemen yang memberi nilai tambah, akan terus menempatkan Perseroan dalam posisi yang ideal untuk
dapat mengidentifikasi dan mengambil manfaat dari peluang investasi yang atraktif.
Kombinasi Investee Companies yang mapan pada berbagai sektor dan tahapan pengembangan, dilengkapi eksposur
eksklusif terhadap peluang investasi dalam tahapan awal pengembangan dan pertumbuhan yang dioriginasi melalui
jaringan Perseroan yang luas, memberikan investor Perseroan sarana untuk mengakses perusahaan-perusahaan
tertutup dilengkapi dengan kepemilikan strategis dalam perusahaan-perusahaan publik berkapitalisasi besar
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menawarkan kombinasi yang menarik antara peluang investasi dan portofolio
investasi yang ada yang memberikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil yang menarik bagi investor yang mencari
eksposur pada perekonomian Indonesia, khususnya pada beberapa sektor penting seperti sumber daya alam, infrastruktur dan
produk dan layanan jasa konsumen. Secara gabungan, Investee Companies terdiversifikasi dengan baik terlihat dari beberapa
parameter penting, termasuk skala (kapitalisasi besar versus kapitalisasi kecil), tahapan pengembangan (tahapan awal versus
tahapan pertumbuhan yang stabil), eksposur sektor, pemicu pertumbuhan (defensif versus cyclical) dan status kepemilikan
(perusahaan publik versus perusahaan tertutup). Diagram berikut ini menggambarkan diversifikasi portofolio Perseroan pada
berbagai sektor berdasarkan nilai buku per tanggal 31 Desember pada masing-masing tahun:
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Catatan :
(1) Sumber Daya Alam meliputi Adaro Energy (terdiri dari nilai buku investasi Perseroan pada PT Adaro Strategic Capital dan PT Adaro Strategic Lestari),
Interra Resources, Sihayo Gold, Sumatra Copper & Gold.
(2) Infrastruktur meliputi Tower Bersama (terdiri dari nilai buku investasi Perseroan pada SI), Saratoga Power (entitas mana Perseroan melakukan penyertaan
pada Medco Power), LMS, WBSM (entitas mana Perseroan melakukan penyertaan pada TWU) dan PT Bangun Daya Perkasa (entitas mana Perseroan
melakukan penyertaan pada TLG).
(3) Perkebunan meliputi Provident Agro dan Amara.
(4) Konsumen meliputi MPM.
(5) Lain-lain meliputi Seroja Investments, PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (entitas mana Perseroan melakukan penyertaan pada Pulau Seroja yang
tidak dimiliki oleh Seroja Investments), EKU, MGTI dan SMP.
(6) Nilai buku investasi Perseroan meliputi nilai tercatat dari investasi Perseroan dan uang muka penyertaan saham.

Sebagian besar investasi Perseroan yang ada saat ini dilakukan pada tahap awal pertumbuhan dan Perseroan berharap
untuk melakukan hal yang sama di masa mendatang. Meskipun umumnya berskala lebih kecil, investasi pada tahapan awal
pengembangan memungkinkan Perseroan untuk mengambil porsi kepemilikan yang lebih besar dengan kemampuan yang
lebih signifikan dalam mempengaruhi kegiatan usaha, kemampuan untuk mengembangkan strategi dan produk perusahaan,
dan pada akhirnya memberikan imbal hasil yang besar bagi Perseroan, mitra investasi, dan pemegang saham. Kemampuan
Perseroan dalam originasi dan menyusun struktur investasi menyediakan akses kepada perusahaan tertutup yang sulit ditiru
oleh investor lain. Kemampuan ini memberikan keunggulan kompetitif yang khusus bagi Perseroan. Perseroan berkeyakinan
bahwa beberapa Investee Companies yang merupakan perusahaan tertutup, seperti Medco Power dan TWU, dan juga yang
merupakan perusahaan tercatat seperti Interra Resources Limited (“Interra Resources”), Provident Agro, serta investasi pada
sektor pertambangan logam mulia secara relatif berada dalam tahapan awal pengembangan korporasi dan aset. Perseroan
berkeyakinan dapat berkontribusi secara aktif dan signifikan dalam merealisasikan nilai perusahaan-perusahaan tersebut
melalui kombinasi peningkatan kinerja operasional, akuisisi dan/atau penawaran umum perdana saham pada masa mendatang.
Perseroan juga berencana untuk terus berinvestasi pada peluang investasi tahapan awal yang umumnya memiliki jangka waktu
investasi yang lebih panjang dari parameter investasi private equity fund pada umumnya, serta berencana untuk menggunakan
sebagian dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini untuk investasi tersebut. Di antaranya, Perseroan memiliki
komitmen untuk berinvestasi bersama dengan Fund dalam peluang pertumbuhan yang sejalan dengan mandat investasi Fund,
dan juga akan mempertimbangkan secara aktif investasi tambahan kedalam beberapa perusahaan dimana besarnya kebutuhan
investasi melebihi batas mandat investasi Fund.
Investee Companies berkapitalisasi besar seperti Adaro Energy dan Tower Bersama merupakan pemimpin pada masingmasing industrinya dan Perseroan berkeyakinan bahwa masih tersedia peluang pertumbuhan dan peningkatan nilai pada
perusahaan-perusahaan tersebut. Karenanya, Perseroan berencana untuk terus menjadi pemegang saham jangka panjang
pada bisnis-bisnis tersebut.
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Tim manajemen yang berpengalaman dengan jaringan bisnis yang luas, disertai kemampuan untuk mengoriginasi
transaksi Perseroan berdasarkan hubungan bisnis yang kuat dan untuk secara berkesinambungan menambah nilai
yang nyata bagi semua pemegang saham pasca akuisisi
Perseroan dipimpin dan dibimbing oleh dua pendiri, Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tim manajemen inti
Perseroan didukung oleh profesional yang sangat berpengalaman dalam originasi dan eksekusi peluang investasi di Indonesia
dan juga dukungan manajemen secara langsung dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan nilai pada Investee Companies.
Dalam hal originasi investasi, pendiri Perseroan telah membangun rekam jejak yang solid dan jaringan kontak bisnis melalui
investasi dan kegiatan operasi yang sukses. Perseroan berkeyakinan bahwa reputasi pendiri Perseroan di kalangan pebisnis
Indonesia memberikan keunggulan kompetitif dalam originasi peluang investasi Perseroan. Kemampuan memperoleh transaksi
bisnis Perseroan turut didukung oleh jajaran direktur dan manajemen senior yang merupakan praktisi investasi berpengalaman
yang telah sukses dalam originasi transaksi-transaksi penting bagi Perseroan dan Investee Companies. Perseroan juga memiliki
kemampuan untuk memperoleh peluang investasi melalui hubungan Perseroan dengan Fund, termasuk investasi bersama
dan investasi tambahan yang dapat dilakukan Perseroan di luar komitmen berinvestasi bersama dengan Fund. Perseroan
selanjutnya akan mengevaluasi peluang investasi baru jika investasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kriteria investasi Fund.
Jaringan global mitra Fund juga menyediakan basis luas untuk dapat dimanfaatkan Perseroan. Perseroan juga mendapatkan
rekomendasi dari Investee Companies, termasuk peluang untuk bermitra dengan Investee Companies ketika memperoleh
pendanaan untuk potensi transaksi sinergi.
Tim manajemen Perseroan terdiri dari sekelompok grup eksekutif operasional senior yang sangat berpengalaman. Para eksekutif
ini melakukan pengawasan berdasarkan bidang usaha tertentu, di samping memiliki kewajiban manajemen sehari-hari pada
Investee Companies dimana mereka membantu Investee Companies secara berkelanjutan dalam permasalahan keuangan,
strategis dan operasional. Sesuai dengan strategi untuk mencapai kepemilikan signifikan pada Investee Companies, Perseroan
umumnya menempatkan perwakilan pada jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan juga memiliki kemampuan untuk menunjuk
anggota tim manajemen kunci, seperti Direktur Keuangan. Posisi-posisi ini memfasilitasi dukungan lebih bagi Investee Companies
dalam mengidentifikasi metode untuk meningkatkan atau memperluas kegiatan usahanya. Hal tersebut juga memberi Perseroan
kemampuan untuk menyediakan tambahan akses jaringan bisnis yang luas bagi Investee Companies dan untuk mendukung
peluang hubungan sinergi, akuisisi atau divestasi potensial dan pembiayaan dari pihak ketiga.
Fokus pada hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan upaya berkelanjutan untuk menjadi mitra pilihan
utama bagi pebisnis domestik dan internasional yang memungkinkan Perseroan mendapatkan berbagai peluang
investasi baru
Perseroan kerap kali melakukan pendekatan peluang bisnis baru berdasarkan model kemitraan Perseroan yang telah terbukti
dengan berfokus pada hubungan strategis jangka panjang dengan mitra domestik dan internasional terkemuka. Perseroan
berkeyakinan bahwa investor tersebut tertarik untuk bermitra dengan Perseroan karena sejumlah alasan, seperti rekam jejak
kesuksesan yang terbukti, reputasi di industri yang mapan, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pasar domestik,
kemauan untuk berbagi pengendalian dan potensi kenaikan, dan kemampuan untuk menambah nilai riil dalam aspek operasional
dan keuangan bagi Investee Companies. Kemitraan strategis dengan Perseroan tersebut juga menambah kemampuan bagi
mitra Perseroan dalam merespon kondisi pasar yang menantang dan secara efektif menghadapi risiko pasar terkait dengan
investasi mereka di Indonesia. Kemampuan dan keinginan Perseroan untuk menjadi investor jangka panjang di luar jangka
waktu investasi private equity fund pada umumnya, merupakan keunggulan kompetitif Perseroan yang signifikan dibandingkan
dengan pesaing Perseroan, seperti halnya reputasi dan jaringan pendiri dan eksekutif senior Perseroan.
Contoh dari hubungan kerja yang sukses dengan mitra domestik dan internasional terkemuka termasuk hubungan kemitraan
antara Adaro Energy dengan BHP Billiton untuk mengembangkan tambang batubara Maruwai milik BHP Billiton di Indonesia,
hubungan kemitraan LMS dengan PLUS Expressway Berhad, pengelola jalan tol asal Malaysia (perusahaan dalam grup usaha
Khazanah), dan hubungan kemitraan antara Perseroan dengan Medco Energi (keluarga Panigoro) dalam membangun bisnis
Medco Power, serta hubungan kemitraan jangka panjang MPM dengan JACCS (unit usaha dari Mitsubishi UFJ) di MPM dan
juga kemitraan dengan Government of Singapore Investment Corporation, Goldman Sachs dan Kerry Group sehubungan
dengan transaksi pendanaan utang untuk akuisisi (Leverage Buy Out) Adaro Energy.
Tata kelola perusahaan dan proses investasi terbaik
Perseroan berkeyakinan memiliki struktur tata kelola perusahaan dan proses investasi terbaik yang membantu menangani dan
memitigasi risiko yang melekat dalam kegiatan investasi di negara berkembang seperti Indonesia dan negara lainnya di Asia
Tenggara, dimana Perseroan memiliki pengetahuan yang mendalam.
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Proses uji tuntas dan pengambilan keputusan mengacu pada pengalaman bersama para pendiri Perseroan, yang memiliki
keahlian dan pengalaman yang luas dan saling melengkapi, serta keahlian dari tim investasi yang lebih luas, termasuk
jajaran direktur dan manajemen senior. Perseroan telah menerapkan proses investasi yang diyakini didasarkan pada praktek
internasional terbaik. Selain hal tersebut, Perseroan telah menyelenggarakan seminar mengenai tata kelola perusahaan untuk
Investee Companies yang menggunakan pedoman tata kelola perusahaan International Finance Corporation (“IFC”) sebagai
dasar. Perseroan berencana untuk melanjutkan seminar tersebut secara rutin.
Selain Komite Investasi, dan komite audit yang dibentuk dalam lingkungan dewan komisaris, Perseroan juga telah menetapkan
ketentuan dalam manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang diterapkan pada berbagai siklus investasi. Ketentuan ini
mencakup penunjukan manajer risiko perusahaan pada Perseroan yang mengawasi seluruh kegiatan manajemen risiko dari
Investee Companies, serta manajer lingkungan, sosial dan tata kelola.
Tahapan penting dalam proses investasi Perseroan adalah: (i) proses seleksi dilakukan oleh tim manajemen secara luas;
(ii) ringkasan proposal proyek disiapkan oleh tim investasi berdasarkan proses uji tuntas pendahuluan yang dipimpin oleh
manajemen senior terkait; (iii) hasil penilaian pendahuluan oleh tim investasi; (iv) diskusi awal dengan penjual dan perusahaan
target yang disimpulkan dengan persiapan lembar ketentuan (term sheet), jika dimungkinkan; (v) uji tuntas secara detil dilakukan
oleh tim investasi, suatu proses yang mencakup analisis terperinci mengenai informasi keuangan dan kendala struktural, kondisi
persaingan, peluang pertumbuhan, latar belakang manajemen serta pemeriksaan referensi, gap analysis dan termasuk, jika
dimungkinkan, menunjuk pihak luar seperti kantor akuntan publik, konsultan hukum, konsultan pajak dan konsultan strategi
untuk melengkapi analisis mendalam atas perusahaan dan industri dimana perusahaan target tersebut beroperasi; (vi)
berdasarkan memorandum investasi yang detil, proposal akan ditinjau oleh Komite Investasi yang kemudian akan menentukan
apakah peluang investasi layak dilaksanakan atau ditolak; dan (vii) setelah proses investasi, tim portofolio kemudian akan
bertanggung jawab dalam mengawasi investasi dan melakukan komunikasi secara rutin dengan Investee Companies dan
karyawan yang telah ditempatkan oleh Perseroan. Proses pengawasan umumnya meliputi kunjungan mingguan ke Investee
Companies, dan juga menghadiri rapat manajemen, direksi dan komite-komite secara rutin. Jika diputuskan bahwa Investee
Companies membutuhkan tim manajemen yang lebih kuat, Perseroan akan membantu dalam merekrut profesional untuk tim
manajemen tersebut. Sampai proses perekrutan selesai, Perseroan akan menempatkan anggota tim portofolio untuk mengisi
posisi manajemen tersebut secara sementara.
Perseroan berkeyakinan bahwa keseluruhan proses tata kelola dan investasi Perseroan sejalan dengan standar internasional
terbaik, dan Perseroan telah bermitra dengan IFC untuk menerapkan beberapa proses tersebut di Perseroan. Proses ini
telah mendukung dan mengarahkan keputusan investasi dan tingkat imbal hasil Perseroan di masa lalu, dan Perseroan
berkeyakinan dapat terus memfasilitasi pemilihan, negosiasi dan pemantauan yang membawa keberhasilan dalam peluang
bisnis menguntungkan bagi Perseroan di masa mendatang.
Investasi di regional yang memiliki kondisi makroekonomi yang menarik, serta menyediakan investor dengan akses
ke pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dalam jangka panjang yang didorong oleh fundamental dan kondisi
demografis yang kuat
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia, dengan
perkiraan jumlah penduduk sebanyak 242 juta penduduk pada tahun 2011 menurut data PBB. Menurut Business Monitor
International (“BMI”) sekitar 53,3% dari penduduk Indonesia berusia dibawah 30 tahun. Menurut McKinsey, golongan konsumen
di Indonesia (yang merupakan individu dengan pendapatan bersih tahunan USD3.600 atau lebih besar berdasarkan tingkat
daya beli tahun 2005) diharapkan akan meningkat dari sekitar 45 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi antara 135 juta dan
170 juta penduduk pada tahun 2030. Data statistik tersebut menunjukkan pasar yang menarik dengan pertumbuhan konsumsi
domestik yang potensial. Menurut Economist Intelligence Unit, Indonesia berhasil mempertahankan kinerja perekonomian yang
relatif kuat selama periode resesi global dan setelahnya, dengan CAGR Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil sebesar 5,9%
selama periode tahun 2008 hingga 2012. Berdasarkan perkiraan EIU, tingkat pertumbuhan PDB diperkirakan akan bertahan
di kisaran CAGR 6,4% selama periode tahun 2013 hingga 2018. Investasi asing langsung Indonesia juga menunjukkan
pertumbuhan yang kuat pada kisaran CAGR 22,2% antara tahun 2006 hingga 2011 menurut perkiraan BMI. Moody’s dan Fitch
Ratings telah meningkatkan peringkat risiko negara Indonesia menjadi investment grade masing-masing pada akhir tahun
2011 dan awal tahun 2012.
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang diharapkan dengan cara memanfaatkan keunggulan alami Indonesia (seperti sumber daya alam
dan jumlah penduduk yang besar) dan pada saat yang bersamaan mengatasi tantangan struktural (seperti infrastruktur) dan
memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk produk-produk kebutuhan dasar maupun sekunder serta jasa konsumen.
Beberapa fitur menonjol Indonesia sehubungan dengan bidang usaha utama dimana Perseroan berinvestasi adalah :
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•

Pertambangan Batubara. Indonesia memainkan peranan penting di pasar batubara dunia, khususnya sebagai pemasok
regional untuk pasar Asia. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia telah menjadi eksportir batubara termal terbesar,
dimana pada tahun 2011 Indonesia mengambil alih posisi Australia sebagai eksportir batubara terbesar dunia berdasarkan
volume. Produksi Indonesia meningkat sebanyak lebih dari empat kali lipat antara tahun 2001 hingga 2011 menurut
Energy Information Association. Menurut BMI, industri pertambangan batubara di Indonesia diperkirakan akan tumbuh
pada kisaran CAGR 10,3% antara tahun 2012 hingga 2017, dan produksi batubara diharapkan mencapai 656 juta ton
pada tahun 2017.

•

Minyak Sawit (CPO). Menurut publikasi data industri Oil World, produksi CPO dunia telah meningkat sebesar 126%
antara tahun 2001 hingga 2011, dimana Indonesia berkontribusi sebesar 48% dari produksi minyak sawit dunia pada
tahun 2011. Indonesia juga merupakan negara pengekspor CPO terbesar dan diharapkan dapat mengambil manfaat
dari terus tumbuhnya permintaan dari Asia serta penerapan kebijakan insentif pemerintah untuk penggunaan CPO di
negara-negara lain, termasuk untuk industri biofuels. Frost & Sullivan memproyeksikan bahwa permintaan minyak sawit
diperkirkan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi di Cina, India dan negara berkembang lainnya.
Selain itu, pasokan minyak sawit telah tertinggal dibandingkan permintaan dalam dekade yang lalu menurut Oil World.

•

Konsumsi Domestik. Pada tahun 2011 konsumsi domestik Indonesia adalah sebesar 57% dari PDB yang sebanding
dengan konsumsi domestik India dan lebih besar secara signifikan dari konsumsi domestik Cina (sebesar 35%). Menurut
BMI, PDB nominal per kapita diperkirakan meingkat dari USD3.473 pada tahun 2011 menjadi USD4.815 pada tahun 2014.
Kenaikan tersebut menjadi faktor pendukung yang kuat dalam pertumbuhan konsumsi swasta.

•

Infrastruktur. Permintaan akan infrastruktur di Indonesia didorong oleh fundamental makroekonomi yang kondusif, seperti
tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan perekonomian yang tinggi. Lebih jauh, peningkatan pengeluaran Pemerintah
dan dukungan terhadap bidang usaha infrastruktur akan terus berkontribusi pada pertumbuhan. Menurut BMI, sebanyak
367 proyek infrastruktur dengan estimasi biaya sebesar USD440 miliar direncanakan akan dilaksanakan antara tahun
2011 hingga 2025, berdasarkan Rencana Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011–2025.
Pada tahun 2013, diperkirakan terdapat 14 proyek infrastruktur untuk sektor swasta dengan estimasi total biaya sebesar
USD6,1 miliar di Indonesia menurut BMI. Hal ini akan mendorong permintaan atas semua jasa infrastruktur, termasuk
sektor konstruksi, energi dan utilitas dan transportasi.

Di luar Indonesia, Perseroan juga akan secara selektif mempertimbangkan investasi pada perusahaan yang memiliki keterkaitan
strategis yang kuat dengan Indonesia atau berpartisipasi dalam industri yang yang menjadi keahlian Perseroan (seperti dalam
industri menara telekomunikasi dan pertambangan).
9.3. Strategi
Perseroan bertujuan untuk menjadi perusahaan investasi aktif terdepan di Indonesia yang berfokus pada peluang investasi
tahap awal, tahap pertumbuhan dan kondisi khusus. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Perseroan bermaksud untuk mencari
investasi tambahan yang memanfaatkan keunggulan dan fokus investasi Perseroan, untuk melanjutkan investasi, dan fokus,
pada investasi Perseroan yang telah ada agar dapat meningkatkan lebih lanjut pertumbuhan dan perkembangannya, dan untuk
menerapkan pendekatan yang teliti dan disiplin dalam pengelolaan portofolio investasi, termasuk divestasi melalui penjualan
strategis atau pasar modal.
Mencari Investasi Tambahan yang Memanfaatkan Keunggulan dan Fokus Investasi Perseroan
Perseroan bermaksud untuk terus mencari investasi tambahan di Indonesia dan di mana Perseroan berkeyakinan memiliki
ruang yang signifikan dalam penciptaan nilai. Dalam melakukan hal tersebut, Perseroan umumnya fokus pada posisi pengendali
atau posisi minoritas yang memberikan Perseroan kemampuan untuk menggunakan pengaruhnya dalam menentukan tujuan
strategis perusahaan, meningkatkan tata kelola perusahaan, mengimplementasikan inisiatif yang memberikan nilai tambah serta
memacu dan memantau kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, Perseroan umumnya berusaha menempatkan perwakilan
dalam jajaran Direksi dan mengangkat posisi manajemen kunci, seperti direktur keuangan, dari karyawan Perseroan atas dasar
penugasan selama dimungkinkan.
Perseroan terutama berfokus pada sektor sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen karena
Perseroan berpandangan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sarana yang optimal dalam mengkapitalisasi pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi Indonesia. Selain peluang investasi pada tahapan awal, Perseroan mencari peluang pada proyek
yang belum memulai tahapan konstruksi (greenfield) dan proyek yang telah memulai tahapan konstruksi (brownfield) yang
diharapkan akan mendukung tingkat imbal hasil pemegang saham yang berkesinambungan.
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Perseroan memperkirakan peluang investasi baru akan datang melalui beberapa sumber :
•

Investasi bersama dengan Fund. Perseroan memiliki komitmen untuk berinvestasi bersama dengan Fund dengan jumlah
maksimum sebesar USD85 juta sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh Fund. Perseroan juga secara aktif
mempertimbangkan investasi tambahan pada beberapa perusahaan dimana besarnya investasi berada diluar batasan
mandat yang dimiliki Fund. Investasi tambahan tersebut atau “top-up” dapat membantu dalam mencapai tujuan untuk
memperoleh porsi kepemilikan dan pengaruh yang lebih besar dari yang dapat dicapai jika dilakukan melalui investasi
bersama dengan Fund.

•

Investasi di luar Fund. Terlepas dari Fund, Perseroan dapat melakukan investasi untuk jangka waktu yang lebih panjang
dari investasi yang dilakukan private equity fund pada umumnya, atau pada peluang investasi diluar fokus investasi utama
Fund. Meskipun jangka waktu, jenis aset dan target tingkat pengembalian dari investasi Fund dibatasi, kriteria investasi
Perseroan lebih luas sehingga dapat mengambil kesempatan dari peluang yang lebih luas. Perseroan juga dapat melakukan
investasi lebih lanjut terlepas dari Fund ketika periode investasinya telah berakhir.

Selain peluang investasi tahap awal, Perseroan dapat mencari peluang investasi pada kegiatan usaha di negara selain Indonesia
selama ada pertalian yang kuat atau keterkaitan strategis dengan Indonesia atau dengan bidang usaha yang menjadi keahlian
Perseroan. Perseroan juga berharap dari waktu ke waktu dapat berinvestasi pada jenis aset yang berbeda seperti perusahaan
terbuka dan perusahaan tertutup yang harus menghadapi hambatan dari aspek peraturan perundang-undangan, struktural
maupun hambatan lainnya sebelum mereka dapat memulai tahap pertumbuhan selanjutnya. Pada kasus-kasus ini, Perseroan
memiliki peluang untuk membantu perusahaan tersebut dalam mengatasi rintangan yang dihadapi. Perseroan juga bertujuan
untuk berperan sebagai mitra investasi lokal yang terkemuka bagi investor asing yang mencari peluang investasi di Indonesia,
termasuk dalam perusahaan dimana hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia mengharuskan adanya kepemilikan saham
secara lokal hingga batasan tertentu dan demikian pula untuk konglomerasi (termasuk perusahaan keluarga) yang berkeinginan
untuk melepas aset non-inti untuk semakin mengkhususkan portofolio investasi mereka.
Melanjutkan Investasi dan Fokusnya pada Pertumbuhan Perusahaan Portofolio yang Telah Ada
Perseroan akan terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha dari Investee Companies melalui perbaikan
operasional, akuisisi dan/atau kontribusi modal sesuai kebutuhan. Berbeda dengan private equity fund pada umumnya, Perseroan
memiliki kemampuan dan keinginan untuk menjadi pengelola jangka panjang dari suatu bisnis yang menawarkan potensi kenaikan
valuasi jangka panjang yang berkelanjutan. Investasi Perseroan di Adaro Energy, Tower Bersama, Provident Agro dan MPM adalah
contoh dari strategi ini, dimana Perseroan terus memberikan dukungan jangka panjang bagi perusahaan tersebut setelah penawaran
umum perdana saham mereka. Lebih lanjut, Perseroan dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah kepemilikan jika
Perseroan melihat bahwa harga investasi awal menarik dibandingkan nilai inheren yang ditawarkan bisnis tersebut. Sesuai dengan
strategi ini, Perseroan baru-baru ini telah meningkatkan, atau berencana meningkatkan, sejalan dengan Penawaran Umum Perdana
Saham ini, kepemilikan Perseroan pada Investee Companies saat ini, termasuk MPM, Adaro Energy, Tower Bersama dan Amara.
Melakukan Pengelolaan Investasi Secara Aktif, Termasuk Merealisasikan Nilai Perusahaan Melalui Pasar Modal atau
Penjualan Strategis
Seperti telah disebutkan sebelumnya, Perseroan dapat memilih untuk mempertahankan kepemilikan signifikan pada Investee
Companies setelah perusahaan tersebut melakukan penawaran umum perdana saham jika Perseroan berkeyakinan bahwa
masih terdapat peningkatan nilai lebih lanjut. Hal ini konsisten dengan strategi utama Perseroan untuk menerapkan pendekatan
disiplin dalam investasi dan jangka waktu kepemilikannya. Perseroan pada umumnya tidak memiliki horizon investasi yang
tetap untuk setiap investasinya dan keputusan melepas investasi diambil jika dianggap tepat sebagai bagian dari kebijakan
pengelolaan investasi aktif pada Investee Companies. Keputusan melepas investasi yang dianggap memiliki kinerja dibawah
harapan juga merupakan bagian kebijakan Perseroan.
Perseroan memiliki rekam jejak kesuksesan yang baik dalam investasi melalui pasar saham atau penempatan terbatas dan
beberapa transaksi Perseroan di masa lalu telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan pasar modal Indonesia dan
praktek merger dan akuisisi. Perseroan menelaah peluang untuk merealisasi nilai secara berkelanjutan selama periode investasi
dan, secara bersamaan, perkembangan dan kinerja masing-masing Investee Companies.
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9.4. Investasi Perseroan
Investasi Perseroan telah berkembang dari waktu ke waktu, dimana Perseroan terus memanfaatkan peluang baru serta berupaya
merealisasikan sinergi dan nilai tambah dari Investee Companies. Investee Companies Perseroan tersebut adalah perusahaanperusahaan yang berada dalam berbagai tahapan pertumbuhan termasuk perusahaan dalam tahapan awal investasi dan tahapan
pertumbuhan, serta perusahaan publik berkapitalisasi besar. Strategi yang diambil Perseroan memungkinkan Perseroan untuk
berinvestasi baik sebagai pemegang saham pengendali pada perusahaan ataupun pemegang saham minoritas namun dengan
kemampuan untuk memandu arah strategis dari perusahaan. Selain itu, Perseroan akan berinvestasi pada perusahaan publik
dimana terdapat kesempatan dan landasan untuk pertumbuhan atau konsolidasi di masa mendatang.
Tabel berikut ini menyajikan tinjauan umum terhadap Investee Companies pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan
30 April 2013.
Nama Perusahaan
PT Adaro Energy Tbk.

Industri

Tahun Awal
Investasi

Kepemilikan Saham Efektif (%)
31 Desember 2012 (1)
30 April 2013 (1)

Bursa
Pencatatan

Energi / Pertambangan
Batubara
2007
15,4
16,4
BEI
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Infrastruktur Telekomunikasi
2009
30,2
30,2
BEI
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Produk dan Layanan Jasa
Konsumen
2010
50,0
50,0
BEI
PT Provident Agro Tbk.
Perkebunan / Minyak Sawit
2006
43,3
43,3
BEI
Interra Resources Limited
Pertambangan / Minyak dan
Gas
2012
17,9
17,9
SGX
Seroja Investment Limited
Jasa Angkutan Laut
2012
23,3
23,3
SGX
Sihayo Gold Limited
Pertambangan / Emas
2012
9,4
9,4
ASX
Sumatra Copper and Gold plc
Pertambangan / Polimetal
2012
5,9
13,1
ASX
Finders Resources Limited
Pertambangan / Polimetal
2013
2,2
ASX
PT Medco Power Indonesia
Pembangkit Tenaga Listrik
2011
12,3
12,3
PT Tri Wahana Universal
Penyulingan Minyak
2011
35,0
35,0
PT Lintas Marga Sedaya
Infrastuktur Jalan Tol
2006
18,0
18,0
PT Agro Maju Raya
Perkebunan / Minyak Sawit
2010
19,0
25,0
PT Tenaga Listrik Gorontalo
Pembangkit Tenaga Listrik
2005
46,3
46,3
PT Etika Karya Usaha
Real Estat Hunian
2010
29,4
29,4
(1) Perhitungan kepemilikan efektif meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan (secara langsung maupun tidak langsung) pada masingmasing tanggal dan saham yang telah dibayar, atau disepakati untuk dibayar, oleh Perseroan sebagai uang muka penyertaan saham (sehubungan dengan
pemegang saham lain pada Investee Companies terkait) namun belum dikonversi atau dimiliki pada masing-masing tanggal tersebut.

Pada tanggal 5 Juni 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran atas pembelian saham baru dalam Investee Companies
yang merupakan perusahaan konstruksi, yaitu NRC sebesar Rp120 miliar atau 8,0% dari modal ditempatkan dan disetor NRC.
Portofolio Perseroan yang ada saat ini mencerminkan dengan baik strategi Perseroan untuk berfokus ke dalam tiga sektor, yaitu
sumber daya alam, infrastruktur, dan produk dan layanan jasa konsumen, dan juga fleksibilitas Perseroan untuk berinvestasi
baik dalam perusahaan publik ataupun perusahaan tertutup yang berada dalam tahapan awal dan tahapan pertumbuhan
dalam pengembangan perusahaan. Dari waktu ke waktu, Perseroan telah mendiversifikasi basis investasi Perseroan dan terus
berupaya untuk menumbuhkan portofolio Perseroan sesuai dengan kriteria tersebut. Dengan menerapkan proses investasi di
bawah ini, Perseroan terus mencari investasi baru yang dapat melengkapi dan memberikan peluang pertumbuhan lebih jauh
dan menciptakan sinergi pada setiap Investee Companies dengan tetap menjaga keseimbangan yang optimal dari portofolio
investasi Perseroan.
Proses Investasi
Perseroan memiliki proses evaluasi investasi yang baku yang diyakini Perseroan dapat memposisikannya dalam mendapatkan
peluang yang unik. Proses investasi dijelaskan secara terperinci di bawah ini.
Originasi Investasi
Kemampuan originasi Perseroan terutama berasal dari jaringan bisnis yang dalam dan luas di seluruh wilayah Indonesia,
terutama melalui jaringan bisnis pendiri Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno, dan didukung
dengan originasi dari manajemen kunci Perseroan, Fund, Investee Companies dan pihak penjual baik strategis atau finansial.
Sebagai hasil dari berbagai investasi dan kegiatan operasi yang sukses, Perseroan telah membangun reputasi yang solid dan
jaringan kontak yang luas. Setelah melalui beberapa siklus bisnis, Perseroan dan pendiri Perseroan telah secara konsisten
memperkuat ikatannya dengan industri. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa reputasi dari pendiri Perseroan di
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kalangan pebisnis Indonesia memberikan keunggulan yang unik bagi Perseroan yang memungkinkan Perseroan melaksanakan
originasi peluang investasinya sendiri.
Kemampuan originasi Perseroan juga didukung oleh direktur dan manajemen senior Perseroan yang secara bersama memiliki
jaringan kontak di pasar sehingga menjadi sumber peluang tambahan dalam originasi. Contoh terkini adalah akuisisi MPM
terhadap MPMRent, yang pada awalnya dioriginasi oleh Michael William P. Soeryadjaya, Direktur Pengembangan Bisnis
Perseroan. Selain itu, fakta bahwa kegiatan usaha Perseroan berada di Indonesia, memungkinkan Perseroan untuk memelihara
hubungan yang baik dengan koneksi dari pendiri, direktur dan manajemen senior dari Perseroan, dan juga memperkuat posisinya
sebagai mitra pilihan bagi grup usaha baik domestik ataupun asing.
Perseroan juga akan mengevaluasi peluang investasi baru apabila menerima penawaran investasi yang tidak dalam kriteria
investasi Fund.
Perseroan juga melaksanakan originasi transaksi melalui Investee Companies. Investee Companies tersebut menawarkan
peluang untuk bermitra dengan mereka ketika memerlukan pendanaan untuk transaksi yang besar. Selain itu, ketika Investee
Companies menerima penawaran peluang yang tidak sesuai untuk perusahaan pada suatu waktu, Investee Companies tersebut
akan mereferensikan pihak yang memberi penawaran kepada Perseroan sebagai mitra atau penyedia pendanaan alternatif.
Untuk memberikan peluang investasi melalui jaringan lainnya, Perseroan juga seringkali bertemu dengan bank investasi dan
pihak lainnya yang mewakili entitas yang mencari pembeli atau mitra investasi strategis.
Pemegang saham pendiri Perseroan secara historis telah menggunakan dan bermaksud untuk terus menggunakan Perseroan
sebagai wahana investasi utama untuk berinvestasi dalam sektor sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan
jasa konsumen di Indonesia.
Kriteria Investasi Perseroan
Perseroan berupaya untuk berinvestasi di Indonesia pada perusahaan yang diyakini Perseroan menawarkan peluang signifikan
untuk menciptakan nilai tambah, termasuk perusahaan publik ataupun perusahaan tertutup dalam tahapan pertumbuhan dan
tahapan awal investasi, meliputi proyek greenfield atau proyek brownfield. Tiga sektor utama investasi Perseroan adalah sektor
sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan layanan jasa konsumen, yang dilihat Perseroan sebagai sektor yang dapat
menyediakan landasan yang optimal untuk mengambil manfaat atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia yang
berkesinambungan. Perseroan aktif berupaya untuk menjadi mitra investasi lokal yang diminati bagi investor asing yang mencari
peluang investasi di Indonesia, termasuk dalam perusahaan dimana hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia mengharuskan
adanya kepemilikan saham lokal hingga batasan tertentu, dan bagi konglomerat, termasuk perusahaan yang dimiliki keluarga,
yang berupaya mendivestasikan sebagian dari asetnya untuk semakin mengkhususkan portofolio investasinya. Perseroan secara
selektif juga berupaya berinvestasi dalam perusahaan di luar negeri yang memiliki pertalian yang kuat atau keterkaitan strategis
dengan Indonesia, yang berada dalam tiga sektor utama yang menjadi fokus investasi Perseroan atau memberikan peluang bagi
Perseroan untuk mengambil manfaat dari kekuatan kompetitif dan keahlian Perseroan. Perseroan berinvestasi dalam berbagai
bentuk investasi, termasuk penyertaan saham, utang, dan pinjaman mezzanine pada perusahaan publik atau tertutup. Perseroan
berfokus pada investasi yang memungkinkan Perseroan mempengaruhi strategi dari perusahaan, meningkatkan tata kelola
perusahaan, penerapan inisiatif yang memberi nilai tambah, dan juga mendorong dan memantau kinerja keuangan.
Dalam mengevaluasi suatu investasi, Perseroan mengkaji investasi tersebut dalam konteks portofolio Investee Companies
yang telah ada, untuk dapat memonitor keseimbangan portofolio Perseroan, dan lebih penting lagi, untuk dapat mengidentifikasi
potensi sinergi atau dengan cara lain meningkatkan nilai tambah yang unik bagi Perseroan. Sebagai contoh, terhadap entitas
yang menghadapi hambatan operasional, finansial atau hambatan tertentu lainnya untuk tumbuh ke tahapan berikut dalam
pengembangannya, Perseroan memiliki peluang untuk dapat memanfaatkan kemampuan Investee Companies yang ada dan
memberikan bantuan dalam mengatasi hambatan tersebut, melalui pengalaman dan pengetahuan mengenai cakupan industri
yang dimiliki Perseroan.
Komitmen Untuk Berinvestasi Bersama (Co-investment Commitment)
Selain investasi yang dilakukan berdasarkan proses yang dijelaskan dibawah ini, Perseroan juga berinvestasi bersama dengan
Fund dalam peluang pertumbuhan sesuai dengan mandat investasi Fund, dimana Perseroan memiliki komitmen untuk berinvestasi
bersama dengan Fund dengan jumlah maksimum sebesar USD85 juta. Perseroan berkewajiban untuk menawarkan kepada
Fund setiap peluang investasi yang sesuai dengan kriteria investasi Fund. Namun dengan kriteria investasi Fund yang lebih
sempit dibandingkan Perseroan, Perseroan dapat berinvestasi dalam transaksi di luar mandat investasi Fund. Fund umumnya
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mencari investasi dalam perusahaan Indonesia berskala menengah yang telah mapan dan memiliki posisi yang unggul di pasar,
rekam jejak yang konsisten dan kinerja operasi yang menguntungkan, partisipasi dalam industri dengan prospek dan potensi
pertumbuhan tinggi dan peluang sinergi dengan investasi yang telah ada. Fund mengandalkan pada suatu proses evaluasi
investasi yang serupa dengan Perseroan dan melaksanakan proses pemantauan investasi yang sama. Selain komitmen
berinvestasi bersama dengan Fund, Perseroan aktif mempertimbangkan investasi tambahan pada perusahaan tertentu dimana
skala investasi berada di luar batasan mandat dari Fund. Setelah Fund menyelesaikan fase investasinya, yang diperkirakan terjadi
selambat-lambatnya pada tahun 2017, Perseroan dapat melaksanakan perjanjian investasi serupa dengan pihak ketiga lainnya.
Proses Evaluasi Investasi
Proses uji tuntas dan pengambilan keputusan Perseroan didasarkan pada pengalaman dari para pendiri Perseroan, yang
memiliki beragam keahlian dan pengalaman yang saling melengkapi, dan juga keahlian dari tim investasi secara luas, termasuk
direktur dan manajemen senior Perseroan, yang semuanya memiliki pengalaman luas dalam industri dan kegiatan operasi.
Proses investasi Perseroan terdiri dari tujuh langkah utama, yang dijelaskan secara terperinci berikut ini.
Seleksi dan Pengkajian Awal
Seluruh potensi investasi dipresentasikan di dalam rapat mingguan yang melibatkan seluruh anggota manajemen senior.
Keterlibatan dari tim yang lebih luas sejak awal proses pengkajian mengambil manfaat dari pengalaman dan jaringan tim
tersebut untuk dapat secara cepat mengidentifikasi potensi masalah atau peluang sehubungan dengan investasi yang sedang
dikaji, yang selanjutnya membantu mendorong uji tuntas melalui proses pengambilan keputusan.
Ikhtisar Proposal Proyek
Apabila suatu prospek investasi dianggap memiliki kualitas yang memadai untuk Perseroan, tim investasi kemudian akan
memulai proses uji tuntas pendahuluan dan menyiapkan suatu ikhtisar proposal proyek. Selama proses uji tuntas, tim investasi
akan menerima arahan dari manajemen senior terkait, dan juga salah satu anggota tim portofolio Perseroan yang memiliki
pengalaman di industri yang relevan. Proposal merupakan suatu dokumen yang membahas beberapa aspek utama dari
peluang investasi, seperti keuangan perusahaan, tinjauan pasar, kondisi persaingan, pertimbangan risiko dan tesis investasi
yang diajukan. Proposal direview oleh Komite Investasi dan, apabila disetujui, proses dilanjutkan kepada tahapan penentuan
kriteria dan syarat yang diinginkan (term sheet) dan tahapan lanjutan uji tuntas.
Tahapan Lembar Ketentuan (Term Sheet)
Tim investasi kemudian akan melanjutkan proses dengan membahas ketentuan-ketentuan komersial secara luas dengan penjual
atau perusahaan target. Setelah tim investasi dan rekanan dari prospek investasi mencapai kesepakatan mengenai ketentuan
komersial umum dari transaksi (termasuk hal-hal seperti penentuan harga, penyusunan struktur transaksi, hak perwakilan
dalam dewan komisaris dan direksi, dan penunjukan posisi manajemen kunci tertentu), suatu lembar ketentuan dipersiapkan
dan kedua belah pihak akan secara resmi berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut atas dasar upaya terbaik (best effort),
mengingat hal tersebut belum mengikat secara hukum.
Uji Tuntas
Setelah adanya kesepakatan atas ketentuan komersial secara umum, tim investasi akan melaksanakan uji tuntas secara
menyeluruh terhadap prospek investasi, yang melibatkan waktu dan sumber daya secara signifikan. Proses ini termasuk
analisis secara seksama terhadap informasi keuangan dan permasalahan dalam penyusunan struktur, kondisi persaingan
dan peluang pertumbuhan di masa depan. Diperlukan waktu yang signifikan untuk menganalisis latar belakang manajemen
dan melakukan pemeriksaan referensi yang mendalam, baik secara langsung maupun menggunakan konsultan eksternal.
Gap-analysis dilakukan terhadap rencana operasi perusahaan untuk menentukan langkah yang diperlukan perusahaan dalam
mencapai sasaran keuangan. Selain tim investasi, Perseroan dapat menugaskan kantor akuntan publik, konsultan hukum,
konsultan pajak dan konsultan strategi dan industri, untuk melaksanakan analisis mendalam terhadap perusahaan target dan
industri dimana perusahaan beroperasi. Proses uji tuntas juga termasuk pengkajian terhadap parameter lingkungan, sosial
dan tata kelola perusahaan.
Setelah informasi yang memadai diperoleh dari uji tuntas awal, tim investasi menyiapkan laporan uji tuntas, sebagai tambahan
dari laporan yang diperoleh dari konsultan eksternal, seperti laporan uji tuntas keuangan dan perpajakan, dan bila ada, laporan
uji tuntas teknis, dan juga pengkajian sosial dan lingkungan, serta laporan uji tuntas sistem manajemen. Hasil dan temuan dari
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laporan-laporan tersebut kemudian dipresentasikan dalam rapat mingguan Perseroan, yang memberikan kesempatan kepada
seluruh anggota tim untuk mengarahkan proses uji tuntas dan umumnya melibatkan diskusi mengenai ketentuan dan struktur
transaksi, dan identifikasi terhadap kebutuhan analisis dan uji tuntas tambahan yang harus diselesaikan sebelum pengambilan
keputusan final. Jika suatu konsensus tercapai untuk melanjutkan proses, uji tuntas tambahan akan dilaksanakan dan ketentuan
final dari investasi akan dinegosiasikan dengan penjual atau perusahaan target. Temuan tambahan dan persyaratan final dari
investasi akan dimasukkan dalam memorandum investasi. Memorandum investasi ini kemudian diedarkan kepada Komite
Investasi Perseroan, yang terdiri dari dua orang pendiri Perseroan dan tiga orang direktur (Direktur Pengembangan Bisnis,
Direktur Keuangan dan Direktur Portofolio) untuk persetujuan.
Keputusan Komite Investasi
Setelah memorandum investasi selesai diedarkan, rapat Komite Investasi dilaksanakan, dimana peluang investasi dipresentasikan
secara resmi. Komite Investasi akan mengambil suara baik untuk melaksanakan investasi atau menolak peluang investasi
berdasarkan keputusan mayoritas dari lima anggotanya. Apabila suatu transaksi disetujui, ikhtisar dari ketentuan utama investasi
dipersiapkan. Laporan ini tidak hanya meringkas ketentuan final dari aspek hukum transaksi, tetapi juga termasuk struktur
investasi, tesis investasi dan proyeksi keuangan pada saat investasi dibuat sebagai referensi di masa mendatang.
Metodologi investasi dari tiap peluang akan tergantung dari kondisi khusus tiap transaksi. Perseroan menggunakan suatu
instrumen investasi sejauh dimungkinkan oleh peraturan yang ada, seperti pinjaman senior dan mezzanine, saham dan efek
bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas. Fleksibilitas ini memungkinkan Perseroan untuk mempersiapkan
struktur investasi dengan cara pandang strategi investasi yang luas, antara lain keunggulan kompetitif dari Investee Companies,
penyelarasan tujuan dan insentif dari berbagai pemegang kepentingan, skenario divestasi dan pertimbangan untuk memitigasi
risiko. Metodologi investasi Perseroan juga mempertimbangkan apakah investasi baru tersebut akan cocok dengan strategi
Investee Companies yang telah ada dan, jika demikian, investasi tersebut distruktur untuk memungkinkan pemanfaatan dari
potensi nilai tambah atau sinergi yang diidentifikasi.
Pemantauan Investasi
Setelah dilaksanakannya investasi pada suatu perusahaan, tim manajamen portofolio kemudian bertanggung jawab untuk
memantau investasi dan melakukan komunikasi secara berkala dengan perusahaan tersebut dan karyawan Perseroan yang
ditugaskan ke perusahaan tersebut. Tim portofolio bekerja sama dengan tim investasi untuk memastikan bahwa tesis investasi
Perseroan dapat diterapkan dengan baik selama masa investasi.
Proses pemantauan investasi umumnya melibatkan kunjungan mingguan ke Investee Companies, dan juga rapat manajemen
yang rutin. Tim portofolio yang ditugaskan akan menghadiri rapat direksi dan Komite Investasi, dan bertanggung jawab untuk
keseluruhan pemantauan kinerja perusahaan, termasuk permasalahan tata kelola perusahaan, kinerja keuangan dan indikator
kinerja utama.
Selain laporan keuangan audit yang rutin, Perseroan berupaya untuk mendapatkan laporan bulanan dari Investee Companies
yang masih merupakan perusahan tertutup. Laporan bulanan dipersiapkan dalam format standar, sesuai dengan bentuk
laporan yang disediakan untuk perusahaan, termasuk informasi keuangan, indikator kinerja utama, hasil operasional terkini
dan juga hal-hal lain yang telah diidentifikasi untuk ditindaklanjuti secara khusus sebagai bagian dari inisiatif paska investasi.
Laporan bulanan membantu menyediakan informasi yang diperlukan untuk memantau porfofolio investasi secara ketat, dan
juga mendorong tata kelola perusahaan dan keuangan yang baik dari Investee Companies. Untuk melengkapi laporan bulanan
dan rapat mingguan tim portofolio, dilaksanakan rapat kuartalan, dimana sejumlah Investee Companies ditinjau lebih jauh.
Rapat-rapat tersebut termasuk presentasi Investee Companies yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan terkait kinerja
operasi dan keuangan. Evaluasi resmi terhadap perusahaan tertutup dilaksanakan secara tahunan. Pelaporan lingkungan dan
sosial dari perusahaan dalam portofolio dilaksanakan secara tahunan.
Selain proses pemantauan investasi tersebut di atas, Perseroan umumnya berupaya untuk memberi pengaruh terhadap inisiatif
strategis tertentu pada perusahaan yang memungkinkan Perseroan untuk menerapkan berbagai langkah untuk merealisasikan
nilai (unlocking value) yang telah diidentifikasi dalam proses evaluasi investasi. Proses ini umumnya melibatkan penempatan
karyawan Perseroan dalam susunan direksi, dewan komisaris dan anggota manajemen kunci. Perseroan secara terus menerus
meninjau kebutuhan sumber daya manusia dari Investee Companies dan menempatkan anggota dari tim portofolio sesuai
kebutuhan. Posisi tersebut memungkinkan dukungan tambahan terhadap Investee Companies tertentu dalam mengidentifikasikan
cara agar mereka dapat memperbaiki atau memperluas kegiatan usahanya. Hal tersebut juga memungkinkan Perseroan
memberikan dukungan terhadap Investee Companies tertentu dengan akses kepada jaringan bisnis yang lebih luas, yang
memungkinkan mereka mengkaji berbagai hubungan sinergi, potensi akuisisi atau divestasi, dan juga membantu perusahaan
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tersebut memperoleh pendanaan dari pihak ketiga. Melalui kegiatan pemantauan, Perseroan juga dapat meninjau dengan
efisien kegiatan operasi dan kesehatan finansial dari Investee Companies dan mengantisipasi kebutuhan modal tambahan
atau pendanaan lain yang mungkin diperlukan, sehingga memungkinkan Perseroan memperoleh visibilitas yang lebih baik
dalam mengelola likuiditas Perseroan.
Divestasi Investasi dan Realisasi Nilai
Peluang untuk divestasi dan realisasi nilai dari investasi yang dilakukan ditinjau secara berkala dalam seluruh tahapan investasi
oleh tim portofolio, secara paralel dengan pengembangan dan kinerja dari tiap Investee Companies. Perseroan umumnya tidak
memiliki horison investasi yang tetap untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan divestasi dilaksanakan ketika
dianggap cocok dengan manajemen portofolio aktif Perseroan. Perseroan dapat membantu upaya divestasi dari mitra investasi
(termasuk Fund) sementara tetap mempertahankan kepemilikan saham Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan dapat memilih
untuk mempertahankan kepemilikan saham secara signifikan pada Investee Companies setelah perusahaan tersebut tercatat
pada bursa efek dimana Perseroan berkeyakinan bahwa masih terdapat peningkatan nilai signifikan yang dapat diperoleh.
Strategi Perseroan terhadap Investee Companies, seperti Adaro Energy, MPM dan Tower Bersama adalah untuk menjadi investor
jangka panjang dalam perusahaan tersebut setelah perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik. Perseroan, sebagai bagian
dari strateginya, melakukan divestasi pada investasinya yang berkinerja rendah sebagaimana dianggap tepat oleh Perseroan.
9.5. Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan
Perseroan telah mengembangkan apa yang diyakini Perseroan sebagai suatu panduan manajemen risiko yang komprehensif
dan kebijakan tata kelola perusahaan yang mencakup setiap tahapan dalam siklus investasi Perseroan. Perseroan saat ini
sedang dalam proses membangun tim yang didedikasikan untuk memantau dan mengelola penerapan kebijakan tersebut.
Berdasarkan kebijakan tersebut, salah satu anggota penting dalam proses ini adalah manajer risiko perusahaan, yang mengawasi
seluruh aktivitas manajemen risiko dalam Investee Companies dan melapor kepada Kepala Divisi Audit Internal. Manajer
risiko perusahaan berperan untuk memastikan bahwa inisiatif manajemen risiko pada Investee Companies telah dilakukan
secara rutin dan menyeluruh. Proses tersebut mencakup identifikasi secara terus menerus dan evaluasi dari risiko yang ada
dan yang berpotensi terjadi, formulasi dari rencana mitigasi risiko, pemantauan dan pelaporan dari perkembangan profil risiko
perusahaan dan rencana mitigasi. Pada setiap Investee Companies, Perseroan bermaksud untuk menunjuk risk officer untuk
melaksanakan proses manajemen risiko bersama dengan manajer risiko perusahaan dari Perseroan. Manajer risiko perusahaan
juga bekerja sama dengan tim evaluasi investasi Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh keputusan investasi didukung oleh
dokumentasi analisis risiko perusahaan, yang mencakup risiko strategis, operasional, keuangan dan kepatuhan terkait dengan
tiap investasi. Analisis ini digunakan sebagai basis untuk pemantauan berkelanjutan terhadap Investee Companies. Manajer
risiko perusahaan turut terlibat dalam proses divestasi Perseroan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan memitigasi risiko.
Selain manajer risiko perusahaan, Perseroan memiliki kebijakan untuk menyediakan seorang manajer lingkungan, sosial dan
tata kelola perusahaan, yang mengawasi penerapan dari kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan pada Investee
Companies dan melapor kepada Kepala Divisi Audit Internal. Analisis lingkungan Perseroan terhadap Investee Companies
yang ada dan prospek Investee Companies, mengkaji praktek seperti penggunaan energi dan air, praktek pembebasan lahan,
emisi, tingkat penggunaan sumber daya alam, polusi udara dan air, praktek pengelolaan sampah dan aktivitas yang sensitif
terhadap habitat lingkungan hidup. Analisis sosial Perseroan mencakup area seperti hubungan masyarakat sekitar, usia kerja dan
tingkat upah minimum, rekam jejak dan prosedur kesehatan dan keselamatan, perwakilan serikat pekerja, penggunaan tenaga
keamanan, diskriminasi di masa lalu dan hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat. Analisis tata kelola perusahaan
mencakup area seperti kebijakan anti korupsi, kepatuhan akuntansi dan hukum, transaksi pihak berelasi, tindakan kriminal,
ancaman perkara hukum atau perkara hukum yang sedang dihadapi saat ini dan transparansi masa lalu.
Dalam kerangka perjanjian kerjasama kami saat ini dengan International Finance Corportion dan dengan dukungan dari
Indonesia Institute for Corporate Directors (“IICD”), Perseroan berkomitmen mengembangkan dan memperkuat praktek tata
kelola perusahaan dari Perseroan lebih lanjut.
9.6. Investasi
Pembahasan bagian ini menjelaskan informasi mengenai investasi penting tertentu yang telah dilaksanakan Perseroan, baik
Investee Companies yang telah menjadi perusahaan publik atau yang masih merupakan perusahaan tertutup, atau entitas
lain di mana Perseroan memiliki investasi minoritas. Informasi yang terdapat dalam bagian ini disusun berdasarkan laporan
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dan dokumentasi yang disediakan kepada Perseroan oleh Investee Companies. Informasi terkait perusahaan publik, termasuk
informasi keuangan, berasal dari laporan keuangan terkini dari masing-masing perusahaan atau informasi lainnya yang telah
disampaikan kepada publik oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Karenanya, informasi tersebut dapat saja tidak mencerminkan
kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal dari saat informasi tersebut disediakan kepada Perseroan.
9.6.1.

Perusahaan Publik

9.6.1.1.

PT Adaro Energy Tbk. (“Adaro Energy”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

Adaro Energy adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam pertambangan dan perdagangan batubara,
energi, infrastruktur dan logistik batubara dan kontraktor batubara melalui beberapa entitas anaknya di Indonesia,
yang didukung oleh kegiatan operasi yang terintegrasi secara vertikal didalam grup. Adaro Energy saat ini merupakan
salah satu produsen batubara termal yang besar di Indonesia, mengoperasikan tambang batubara dalam satu lokasi
terbesar belahan bumi bagian Selatan, dan merupakan pemasok signifikan untuk pasar batubara termal ekspor
global. Adaro Energy, melalui salah satu entitas anaknya yaitu Adaro Indonesia, memiliki konsesi pertambangan
batubara generasi pertama, dan memiliki serta mengoperasikan wilayah konsesi tersebut di Kalimantan Selatan,
dimana terdapat tiga tambang, yaitu Tutupan, Wara dan Paringin.

		

Selain Adaro Indonesia, Adaro Energy memiliki kepemilikan saham mayoritas di PT Mustika Indah Permai dan
PT Bukit Enim Energi, entitas anak yang sedang membangun proyek batubara baru di Sumatera Selatan. Adaro
Energy juga memiliki opsi untuk mengakuisisi kepemilikan saham pengendali pada PT Bhakti Energi Persada, yang
memiliki tujuh Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) batubara termal yang berlokasi di Muara Wahau, Kutai Timur dan
Kalimantan Timur. Selain itu, Adaro Energy juga memiliki 25% kepemilikan pada IndoMet Coal Project (batubara
kokas) di Kalimantan Tengah, dimana 75% kepemilikan lainnya dipegang oleh BHP Billiton. Adaro Energy saat ini
memperluas usahanya dalam pengoperasian pembangkit listrik dan sedang melaksanakan konstruksi Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Asia Tenggara.

		

Batubara hasil produksi Adaro Energy dipasarkan ke pasar ekspor global kepada 49 konsumen yang tersebar di
17 negara. Sumber daya dan cadangan batubara Adaro Energy diperkirakan masing-masing sebesar 4,9 miliar ton
dan 1,1 miliar ton, yang dihitung berdasarkan JORC Code. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, volume
produksi Adaro Energy adalah sebesar 47,2 juta ton dengan volume penjualan sebesar 48,6 juta ton dan pengupasan
lapisan tanah penutup (overburden removal) sebesar 331,5 juta bank cubic meters (bcm). Untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2012, Adaro Energy mencatatkan pendapatan bersih sebesar USD3.722,4 juta, laba usaha USD 836,4
juta dan laba bersih USD385,3 juta. Per 31 Desember 2012, Adaro Energy memiliki total aset sebesar USD6.692,2
juta dan total ekuitas USD2.995,0 juta dengan nilai kapitalisasi pasar USD5,3 miliar.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Pada akhir tahun 2001, pada masa rendahnya harga batubara, Perseroan dan pendiri Perseroan mengakuisisi
40% saham PT Adaro Indonesia. Perseroan memiliki 20% kepemilikan saham pada suatu entitas yang pada tahun
2002 mengambil alih 40% kepemilikan pihak ketiga senilai USD45,2 juta, yang juga termasuk 40% kepemilikan
dalam PT Indonesia Bulk Terminal, beserta 11% kepemilikan tambahan dalam PT Adaro Indonesia yang diambil
alih dari pemegang saham Indonesia lainnya senilai USD10,3 juta dan kemudian 10% kepemilikan tambahan pada
PT Indonesia Bulk Terminal senilai USD250.000, sehingga menambah kepemilikan saham menjadi 51% dalam
PT Adaro Indonesia dan 50% dalam PT Indonesia Bulk Terminal. Pada bulan Juni 2005, transaksi pendanaan utang
untuk akuisisi (leveraged buyout) dilaksanakan untuk mengambil alih 100% kepemilikan PT Adaro Indonesia dan
PT Indonesia Bulk Terminal senilai USD974 juta yang didanai oleh pendanaan ekuitas senilai USD50 juta, fasilitas
mezzanine senilai USD354 juta dan fasilitas pinjaman senior senilai USD570 juta. Kepemilikan efektif Perseroan
setelah transaksi leveraged buyout tersebut adalah sebesar 23,44%. Sisa kepemilikan dipegang oleh mitra awal
investasi Perseroan, konsorsium investor lokal dan konsorsium investor asing. PT Adaro Indonesia selanjutnya
diintegrasikan dengan PT Saptaindra Sejati, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Makmur Sejahtera Wisesa dan Coaltrade
Services Int’l yang kemudian membentuk Adaro Energy, dimana Perseroan membeli 23,2% saham baru pada tahun
2007 dengan pembayaran kas sebesar Rp478 miliar. Perseroan sukses menurunkan komposisi utang dalam neraca
Adaro Energy dan mencatatkan saham Adaro Energy pada Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli 2008. Segera
setelah selesainya penawaran umum perdana saham, Adaro Energy memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp35,2
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triliun dimana kepemilikan efektif Perseroan adalah sebesar 15,3%. Pada tahun 2009, Perseroan menjual 0,8%
kepemilikan sahamnya di Adaro Energy dengan nilai sekitar Rp203 miliar. Pada saat bersamaan Perseroan juga
melaksanakan restrukturisasi pemegang saham dengan mengalihkan secara signifikan kepemilikan Perseroan secara
langsung pada Adaro Energy kepada PT Adaro Strategic Investments, suatu perusahaan induk yang dimiliki dan
dikendalikan oleh pemegang saham utama Adaro Energy melalui PT Adaro Strategic Capital dan PT Adaro Strategic
Lestari, yang ditukar untuk nilai yang sama dengan kepemilikan saham pada dua perusahaan tersebut. Pada bulan
Desember 2012, Perseroan membeli 0,9% kepemilikan saham tambahan pada Adaro Energy pada harga Rp1.370
per saham. Per 31 Desember 2012, Perseroan telah berinvestasi sejumlah sekitar Rp875 miliar dalam Adaro Energy,
dan kepemilikan efektif Perseroan pada Adaro Energy adalah 15,4% yang mencerminkan nilai sebesar Rp7,8 triliun
berdasarkan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume perdagangan dua minggu pada tanggal tersebut. Pada
bulan Januari 2013, Perseroan membeli tambahan 1,0% saham Adaro Energy pada harga Rp1.573 per saham,
sehingga meningkatkan total kepemilikan Perseroan pada Adaro Energy menjadi 16,4%.
		

Perseroan saat ini merupakan investor institusi terbesar di Adaro Energy dan terus berpartisipasi secara aktif dalam
pengelolaan usaha, melalui Presiden Komisaris Perseroan, Edwin Soeryadjaya, yang menjabat sebagai Presiden
Komisaris Adaro Energy, dan Presiden Direktur Perseroan, Sandiaga Salahuddin Uno yang menjabat sebagai Direktur
Adaro Energy. Perseroan bekerja sama secara erat dengan manajemen, karyawan dan masyarakat lokal untuk
mengurangi gangguan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan buruh, kontraktor dan masayarakat lokal. Perseroan
berhasil mengurangi komposisi utang dalam neraca Adaro Energy, dengan memanfaatkan hubungan Perseroan
yang kuat dengan bank lokal dan internasional yang membuka akses Adaro Energy ke pendanaan bank dan pasar
modal dengan ketentuan yang menguntungkan. Sejak awal investasi Perseroan, Adaro Energy telah mengalami
peningkatan produksi, efisiensi dan profitabilitas melalui integrasi vertikal dari tambang ke pelabuhan. Perseroan juga
menerapkan beberapa kebijakan penghematan biaya, termasuk pengaspalan jalur pengangkutan dan pengerukan
Sungai Barito untuk meningkatkan efisiensi transportasi.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi pada Adaro Energy didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
•

Sumber daya batubara Indonesia yang besar
Sebagai penghasil batubara pertama yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia, yang meliputi pertambangan,
pengolahan transportasi, penyimpanan dan perdagangan batubara, Adaro Energy memiliki posisi yang ideal
untuk memanfaatkan persediaan batubara termal Indonesia yang melimpah dan memenuhi permintaan batubara
yang terus meningkat, khususnya di kawasan Asia.

•

Permintaan yang tinggi
Dikarenakan kandungan abu, sulfur dan nitrogen yang rendah, batubara Adaro Energy dipasarkan dengan
label “Envirocoal” dan memiliki permintaan yang tinggi di pasar ekspor global. Lebih lanjut, volume produksi
Adaro Energy telah meningkat secara signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dari 36,1 juta ton
pada tahun 2007 menjadi 47,2 juta ton pada tahun 2012.

•

Ekspansi pada operasi pembangkit listrik
Adaro Energy saat ini sedang melaksanakan konstruksi PLTU bertenaga batubara 2 x 1.000 MW di Jawa Tengah
yang setelah selesai akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Adaro Energy juga telah berinvestasi pada
pembangkit listrik independen di Kalimantan dan Jawa bekerja sama dengan investor sektor energi. Ekspansi ke
sektor pembangkit listrik akan membuka peluang kepada Adaro Energy untuk memanfaatkan sinergi pasokan
dan stabilitas harga batubara.

•

Kegiatan usaha yang terdiversifikasi
Adaro Energy memiliki sumber batubara yang terdiversifikasi, dengan beberapa area pertambangan di Indonesia
baik di Kalimantan maupun Sumatera. Keragaman sumber batubara ini dilengkapi dengan keragaman produk
yang dihasilkan dari investasi Adaro Energy pada tambang batubara termal dan batubara kokas (coking coal).

•

Faktor pendukung lainnya
Faktor pendukung lainnya bagi pertumbuhan dan investasi berkelanjutan Perseroan pada Adaro Energy
mencakup penghematan biaya secara signifikan yang dicapai melalui integrasi vertikal sistem transportasi
dan infrastruktur.
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9.6.1.2.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (“Tower Bersama”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

Tower Bersama merupakan salah satu dari dua perusahaan menara telekomunikasi independen terbesar di Indonesia,
dengan 8.439 site telekomunikasi yang melayani 13.708 penyewaan di Indonesia per 31 Desember 2012. Kegiatan
usaha utama Tower Bersama adalah penyewaan tower space untuk antena dan peralatan untuk transmisi sinyal
selular pada site manara telekomunikasi dan shelter berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Pada tahun yang
berakhir 31 Desember 2012, Tower Bersama mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp1.715,4 miliar, laba operasi
Rp1.280,4 miliar dan laba bersih Rp842 miliar. Per 31 Desember 2012, Tower Bersama memiliki total aset sebesar
Rp14.317,5 miliar dan total ekuitas Rp4.245,3 miliar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp27.340 miliar.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Pada tahun 2004, pendiri Perseroan bersama dengan PT Provident Capital Indonesia (“Provident Capital”)
mengakuisisi PT Telenet Internusa, suatu perusahaan menara telekomunikasi kecil dan independen yang memiliki
tujuh menara. Pada tahun 2006, pendiri Perseroan bersama dengan Provident Capital mendanai ekspansi Tower
Bersama untuk mengkuisisi aset menara telekomunikasi PT Mobile-8 Telecom Tbk. Pada tahun 2009, Perseroan
menginjeksi tambahan Rp27 miliar ke Entitas Anak, PT Wahana Anugerah Sejahtera (“WAS”), yang memegang
kepemilikan saham dalam Tower Bersama, sehingga kepemilikan saham Perseroan pada WAS menjadi 98,18%
untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana saham. Setelah
transaksi tersebut, Perseroan memegang kepemilikan saham efektif 50% pada Tower Bersama. Tower Bersama
melaksanakan penawaran umum perdana saham pada tahun 2010. Segera setelah selesainya penawaran umum
perdana saham, kapitalisasi pasar Tower Bersama adalah Rp9.227 miliar dan Perseroan memegang kepemilikan
saham efektif 33,8% setelah menjual 211 juta saham (4,6% kepemilikan saham) sebagai bagian penawaran umum
perdana saham. Setelah penawaran umum perdana saham, Perseroan membeli tambahan 5,6% saham dalam
Tower Bersama antara tahun 2011 dan 2012 dengan total nilai sebesar Rp825 miliar dari pihak-pihak termasuk
Provident Capital, pendiri Perseroan dan pendiri Tower Bersama lainnya. Transaksi tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk lebih menyelaraskan kepentingan dan untuk lebih meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan
di antara pemegang saham utama Tower Bersama. Per 31 Desember 2012, Perseroan telah berinvestasi sebesar
Rp852 miliar pada Tower Bersama dan kepemilikan efektif Perseroan pada Tower Bersama adalah sebesar 30,2%
yang memiliki nilai sebesar Rp8,1 triliun berdasarkan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume perdagangan
dua minggu pada tanggal tersebut.

		

Perseroan terlibat secara aktif dalam manajemen Tower Bersama melalui perwakilan yang kuat dalam jajaran
manajemen, dimana Presiden Komisaris Perseroan, Edwin Soeryadjaya, menjabat sebagai Presiden Komisaris
Tower Bersama, dan anggota tim portfolio Perseroan, Herman Setya Budi dan Budianto Purwahjo, masing-masing
menjabat sebagai Presiden Direktur dan Direktur Tower Bersama. Selain itu, Perseroan membantu Tower Bersama
dalam memperoleh pendanaan untuk mendukung pertumbuhan Tower Bersama, termasuk pendanaan untuk akuisisi
menara telekomunikasi dari Mobile-8, dan telah memberikan dukungan dalam akuisisi 2.500 menara telekomunikasi
dari Indosat pada tahun 2012.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi pada Tower Bersama didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :
•

Jangkauan geografis yang luas
Tower Bersama memiliki site pada hampir seluruh propinsi di Indonesia, dengan sebagian besar terletak
pada wilayah padat penduduk seperti Jawa, Sumatera dan Bali. Rekam jejak Tower Bersama yang didukung
oleh hubungan kuat dengan operator telekomunikasi besar Indonesia memungkinkan Tower Bersama untuk
beradaptasi dengan cepat terhadap pertumbuhan di wilayah dengan permintaan tinggi.

•

Arus kas yang stabil
Tower Bersama memiliki perjanjian sewa jangka panjang dengan sepuluh operator telekomunikasi terbesar
Indonesia, termasuk empat operator terbesar dari segi pendapatan, yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat dan XL.
Pendapatan Tower Bersama diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang dengan penyewa. Jangka waktu
kontrak sewa site umumnya adalah selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan jangka waktu perjanjian lisensi
jaringan sistem antena terdistribusi berkisar antara lima hingga delapan tahun.
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•

Dinamika regulasi yang atraktif
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sektor ini memperbolehkan investasi asing hanya pada perusahaan
terbuka namun tidak pada perusahaan tertutup. Perseroan berkeyakinan bahwa kondisi ini menciptakan peluang
yang atraktif untuk Tower Bersama. Karena ketersediaan pendanaan yang terbatas untuk perusahaan tertutup,
Tower Bersama dapat memperoleh valuasi yang atraktif untuk akuisisi tambahan. Selain itu dengan adanya
keterbatasan pilihan investasi bagi investasi modal asing pada perusahaan terbuka, memberikan peluang
divestasi yang atraktif bagi Perseroan.

•

Jajaran manajeman yang solid
Jajaran manajeman Tower Bersama memiliki rekam jejak keberhasilan dalam mengembangkan perusahaan
baik secara organik maupun inorganik, dimana pertumbuhan inorganik didukung oleh rekam jejak tim yang
terbukti dalam mengintegrasikan secara efisien menara telekomunikasi yang diakuisisi ke dalam portofolio
menara telekomunikasi yang telah dimiliki.

•

Prospek pertumbuhan yang kuat
Perseroan mengharapkan akan ada permintaan berkesinambungan atas menara telekomunikasi tambahan di
Indonesia seiring dengan peningkatan penetrasi telepon selular dan kemajuan teknologi, yang menyebabkan
perusahaan telekomunikasi memerlukan perangkat menara dengan jangkauan lebih luas dan penempatan
yang lebih padat, sehingga memberikan Tower Bersama peluang untuk meneruskan pertumbuhan organik yang
stabil, yang dilengkapi dengan pertumbuhan inorganik sesuai kesempatan yang ada. Menurut BMI, pelanggan
telepon selular di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 5,0% antara tahun 2013 hingga 2016.
Pertumbuhan pada segmen 3G juga diperkirakan akan memberikan momentum pasar.

9.6.1.3.

PT Mitra Pinasthika Mustika (“MPM”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

MPM didirikan pada tahun 1988 sebagai main dealer untuk sepeda motor merek Honda di Jawa Timur dan Nusa
Tenggara Timur. Pada akhir tahun 2010, MPM melaksanakan transformasi dari kegiatan usaha yang sebelumnya
berbasis keagenan menjadi kegiatan usaha dengan peran lebih sebagai prinsipal, dimana MPM sukses memperluas
usahanya dari penjualan ritel sepeda motor merek Honda dan consumer parts otomotif. MPM saat ini telah tumbuh
menjadi perusahaan otomotif terdiversifikasi dengan posisi terkemuka dalam hal pangsa pasar pada beberapa
segmen industri otomotif Indonesia. Kegiatan usaha penjualan ritel sepeda motor dilaksanakan melalui gerai ritel
dengan merek “MPMMotor” dan kegiatan usaha consumer parts otomotif dilaksanakan dibawah merek “Federal Oil”.
Per 31 Desember 2012, MPM mengoperasikan 38 gerai ritel MPMMotor, dimana 29 diantaranya terletak di Jawa
Timur dan Nusa Tenggara Timur sedangkan sembilan sisanya tersebar di delapan propinsi lain di Indonesia. MPM
secara keseluruhan memiliki 12 entitas anak berbeda yang bergerak di bidang distribusi sepeda motor, consumer
parts, layanan jasa kendaraan dan jasa keuangan. Menurut Frost & Sullivan, MPM merupakan main dealer otomotif
sepeda motor Honda berkinerja kedua terbaik dalam hal volume penjualan di Indonesia pada tahun 2011 dan “Federal
Oil” adalah merek oli pelumas sepeda motor terbesar kedua di Indonesia berdasarkan pangsa pasar sekitar 17,0%
pada tahun 2011. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, pendapatan bersih MPM adalah sebesar Rp10.777
miliar, laba usaha Rp746,1 miliar dan laba bersih sebesar Rp373,5 miliar. Per 31 Desember 2012, MPM memiliki
total aset sebesar Rp9.073,9 miliar, total ekuitas sebesar Rp1.837,2 miliar dan, segera setelah penawaran umum
perdana saham pada tahun 2013, MPM memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp6.694 miliar.

		

Ikhtisar Transaksi

		

MPM pada awalnya dimiliki oleh keluarga William Soeryadjaya (ayah dari Edwin Soeryadjaya) dan RUB. Pada
tahun 2010, Perseroan, secara langsung dan melalui NEK mengambil alih 50% kepemilikan MPM dari PT Unitras
Pertama dan PT Swakarya Sinarmulia senilai Rp260,2 miliar. Pada tahun 2011, dividen dari MPM sebesar Rp150
miliar digunakan oleh Perseroan untuk menginjeksi tambahan Rp150 miliar dalam MPM. Pada tahun 2012, Perseroan
menyetorkan tambahan modal untuk saham baru senilai Rp318,5 miliar, yang digunakan untuk mendanai akuisisi
PT Austindo Nusantara Jaya Rent melalui MPM. PT Austindo Nusantara Jaya Rent kemudian diubah namanya
menjadi PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (“MPMRent”). Selanjutnya, untuk mendanai pertumbuhan dan mengurangi
tingkat utang MPM, Perseroan memfasilitasi investasi senilai Rp910 miliar dalam bentuk obligasi konversi, yang
diterbitkan kepada Morninglight Investment, S.a.r.l. yaitu suatu entitas dimana Affinity Equity Partners adalah pemilik
mayoritas. MPM mencatatkan sahamnya pada BEI pada tanggal 29 Mei 2013 dan segera setelah pencatatan saham
MPM, Perseroan menyelesaikan akuisisi tambahan tambahan saham MPM dari RUB senilai Rp898,9 miliar, serta
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membeli tambahan saham sebanyak 66.900.000 saham dari pasar sekunder pada tanggal 29 Mei 2013. Pada
saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada MPM sebesar 44,9%. Selain itu, Perseroan
juga akan membeli saham Ciroden dan Excel di MPM masing-masing sebesar Rp40,7 miliar dan Rp101,8 miliar
setelah berakhirnya periode lock up Ciroden dan Excel yang akan meningkatkan penyertaan Perseroan pada MPM
menjadi sekitar 47,0%. Sebagai akibatnya, Perseroan akan dapat mempengaruhi hasil dari setiap tindakan yang
membutuhkan persetujuan pemegang saham (selain persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan
kepentingan dimana pemegang saham yang memiliki benturan kepentingan atau terafiliasi dengan Direktur, Komisaris,
atau pemegang saham utama (didefinisikan sebagai pemilik hak suara secara langsung/tidak langsung sebesar
20% atau lebih) diwajibkan untuk abstain dari pengambilan suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu
dan pembayaran dividen di masa depan.
		

Perseroan membantu MPM dalam originasi transaksi akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Rent pada tahun 2012,
yang kemudian menjadi MPMRent. Akuisisi tersebut difasilitasi oleh modal investasi tambahan dari Perseroan, dan
Perseroan telah membantu dalam pendirian dan pertumbuhan jajaran manajemennya, termasuk dalam penunjukan
direktur keuangan dan direktur sumber daya manusia. Salah satu pendiri Perseroan, Edwin Soeryadjaya, saat
ini menjabat sebagai Komisaris Utama MPM dan Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan, Michael William P.
Soeryadjaya, menjabat sebagai Komisaris MPMRent dan juga anggota dari komite eksekutif dalam entitas anak
yang bergerak dalam bidang oli pelumas.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi pada MPM didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :
•

Posisi yang unggul di pasar
MPM saat ini bergerak dalam segmen usaha distribusi, penjualan ritel, consumer parts, layanan jasa kendaraan
dan jasa keuangan dalam industri otomotif, dengan fokus bisnis sebagai prinsipal (principal-driven business).
MPM telah mencapai suatu posisi pemimpin pasar di wilayah geografis di mana MPM beroperasi dan dengan
memanfaatkan keuntungan kompetitifnya, seperti jaringan geografis yang luas, sumber daya manusia yang
berpengalaman dan memiliki jejaring luas, serta rekam jejak yang terbukti, MPM berada pada posisi yang baik
untuk menjajaki wilayah geografis baru.

•

Jaringan layanan konsumen yang luas mencakup seluruh wilayah Indonesia
Per 31 Desember 2012 MPM memiliki jaringan distribusi dan layanan konsumen di seluruh wilayah Indonesia
dengan 288 gerai ritel yang memiliki perjanjian dengan entitas anak PT Mitra Pinasthika Mulia di Jawa Timur
dan Nusa Tenggara Timur, 38 gerai ritel sepeda motor merek Honda dengan merek MPMMotor, 28 main dealer
yang memiliki perjanjian dengan PT Federal Karyatama, 22 kantor cabang dan lokasi layanan MPMRent, 47
kantor cabang PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dan 31 kantor cabang PT Sasana Artha Finance. Menurut
Frost & Sullivan, MPMMotor adalah dealer ritel terbesar kedua dalam hal jumlah gerai ritel pada tahun 2012. Dan
MPMRent merupakan perusahaan penyewaan kendaraan terbesar ketiga dalam hal jumlah armada kendaraan
pada tahun 2011. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan yang luas tersebut memberikan landasan untuk
menjangkau dan melayani konsumen yang ada dan konsumen potensial dengan lebih baik dan mendukung
penjualan silang produk dan layanan jasa MPM. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa faktor tersebut
memungkinkan MPM menjadi lebih memahami kebutuhan konsumen dan mengidentifikasi tren penting yang
dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan model bisnisnya, yang pada akhirnya memberi dukungan lebih
terhadap pertumbuhan di masa mendatang.

•

Jajaran manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman dan memiliki koneksi luas
Jajaran manajemen senior MPM memiliki pengetahuan operasional ekstensif dan hubungan yang cukup lama
di industri otomotif Indonesia. Edwin Soeryadjaya saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama MPM. Selain itu
Affinity Equity Partners, suatu investor dan manajer portofolio terkemuka, juga akan menjadi pemegang saham
setelah penawaran umum perdana saham.

•

Pertumbuhan organik yang berarti dalam kegiatan usaha yang ada
MPM telah berkembang dan memperluas kegiatan operasi dan pangsa pasarnya, membangun posisi
kepemimpinan di pasar dan memanfaatkan sinergi melalui penjualan silang. Pangsa pasar sepeda motor merek
Honda di Jawa Timur tumbuh dari 51,3% pada tahun 2010 menjadi 65,7% pada tahun 2012, dibandingkan
dengan laju pertumbuhan rata-rata nasional untuk sepeda motor Honda masing-masing 46,4% dan 57,8%
menurut Frost & Sullivan. Selain itu, MPM telah meningkatkan jumlah gerai ritelnya dari 23 per 31 Desember
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2010 menjadi 38 per 31 Desember 2012. MPM juga meningkatkan volume penjualan produk oli pelumas dari 45,3
juta liter pada tahun 2010 menjadi 56,4 juta liter pada tahun 2012. Selain itu, MPM mempercepat pertumbuhan
kegiatan usahanya melalui akuisisi strategis pada target selektif dalam industri otomotif Indonesia.
•

Bisnis prinsipal yang terus berkembang
Melalui pertumbuhan kegiatan usaha sewa kendaraan dan jasa pembiayaan, bauran kegiatan usaha MPM
telah bergeser ke arah bisnis dengan peran lebih sebagai prinsipal, seperti penjualan ritel sepeda motor dan
consumer parts, dari sebelumnya bisnis keagenan yang pada akhirnya akan memberikan MPM kendali lebih
besar atas pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usahanya, serta membuka peluang untuk mencapai
marjin keuntungan yang lebih tinggi.

9.6.1.4.

PT Provident Agro Tbk (“Provident Agro”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

Provident Agro adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan 11 perkebunan kepala sawit yang berlokasi
di Sumatra dan Kalimantan dengan lahan tertanam seluas 44.475 hektar per tanggal 31 Desember 2012. Pada
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, Provident Agro mencatatkan volume penjualan sebesar 68.871 ton
minyak kelapa sawit, 44.328 ton tandan buah segar dan 14.670 ton inti sawit. Provident Agro memiliki tiga pabrik
pengolahan kelapa sawit, satu berlokasi di Sumatera Barat dengan kapasitas produksi 30 ton per jam, satu berlokasi
di Riau dengan kapasitas produksi 30 ton per jam dan satu lagi berlokasi di Kalimantan dengan kapasitas produksi
45 ton per jam. Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, Provident Agro mencatatkan pendapatan bersih
sebesar Rp599,2 miliar, rugi sebelum pajak penghasilan Rp79,3 miliar dan rugi tahun berjalan Rp86,8 miliar. Per
31 Desember 2012, Provident Agro memiliki total aset sebesar Rp3.287,2 miliar, total ekuitas Rp891,7 miliar dan
kapitalisasi pasar Rp2.266,9 miliar.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Perseroan pertama kali berinvestasi pada Provident Agro pada tahun 2006 dengan memiliki 50% kepemilikan
efektif senilai Rp250 miliar yang dilakukan melalui Entitas Anak SSB. Pada saat itu, Perseroan mengidentifikasi
kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai suatu sektor dengan potensi pertumbuhan yang signifikan dan
berkesinambungan. Dari tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2012, Perseroan menginvestasikan sejumlah
Rp213,4 miliar pada Provident Agro. Kemudian pada tahun 2012, Provident Agro melakukan penawaran umum
perdana saham, dan segera setelahnya, Provident Agro memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.217,6 miliar. Per
tanggal 31 Desember 2012, kepemilikan efektif Perseroan pada Provident Agro adalah sebesar 43,3%.

		

Perseroan telah membantu Provident Agro dalam membangun tim manajemen yang solid, yang memungkinkan
mereka menerapkan praktek manajemen perkebunan yang baik. Kumari dan Budianto Purwahjo, keduanya anggota
tim portofolio Perseroan secara aktif berperan dalam dalam manajemen Provident Agro, dan Presiden Komisaris
Perseroan menjabat sebagai komisaris Provident Agro.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasinya pada Provident Agro didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
•

Permintaan yang kuat
Perseroan memperkirakan pertumbuhan yang stabil dalam kegiatan usaha kelapa sawit didukung oleh
permintaan global. Konsumsi minyak kelapa sawit di India dan China (dua konsumen terbesar minyak kelapa
sawit dunia) meningkat masing-masing pada CAGR 15,2% dan 6,5% dari tahun 2005 hingga 2010, berdasarkan
laporan tahunan Oil World tahun 2011. Perseroan berharap pertumbuhan ini akan terus mendorong kegiatan
usaha Provident Agro.

•

Insentif dari peraturan
Perseroan memperkirakan peningkatan permintaan akan minyak sawit seiring dengan berkembangnya industri
“biofuel” yang didorong oleh berbagai insentif dari beberapa negara. Minyak sawit dianggap sebagai salah satu
bahan utama untuk pencampuran bahan bakar fosil.
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•

Kondisi domestik
Menurut Oil World, selama dekade terakhir, kontribusi Indonesia terhadap produksi minyak sawit dunia dunia
telah meningkat dari 32% pada tahun 2000 menjadi 48% pada tahun 2010. Iklim Indonesia sangat cocok
untuk penanaman kelapa sawit. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan moratorium yang tidak
mengijinkan penanaman kelapa sawit pada hutan alam primer dan lahan gambut. Oleh karena itu, Perseroan
berkeyakinan bahwa hal tersebut akan menyulitkan pemain tertentu untuk memperoleh lahan perkebunan dan
akibatnya menurunkan kemungkinan masuknya pesaing tambahan ke dalam industri kelapa sawit sehingga
mencegah bertambahnya pesaing dan tekanan penurunan harga.

•

Kesempatan untuk integrasi vertikal
Terdapat kesempatan yang besar untuk integrasi vertikal dalam industri perkebunan kelapa sawit yang mencakup
pengolahan, transportasi, penyimpanan dan perdagangan. Provident Agro juga berniat untuk mengakuisisi lahan
perkebunan tambahan dan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit serta fasilitas tangki penyimpanan
minyak kelapa sawit dalam proses produksi minyak sawit sehingga tercapai skala ekonomis yang lebih baik.

•

Profil usia tanaman yang relatif muda
Umur rata-rata dari tanaman menghasilkan Provident Agro adalah sekitar 5,6 tahun per 31 Desember 2012.
Tanaman kelapa sawit mencapai puncak produktivitasnya pada umur sembilan hingga tiga belas tahun, sehingga
profil umur tanaman Provident Agro menunjukan potensi pertumbuhan yang kuat. Adanya pertumbuhan organik
dari Provident Agro pada umumnya melalui penanaman baru akan mempertahankan rata-rata usia yang relatif
muda.

9.6.1.5.

Interra Resources Limited (“Interra Resources”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

Interra Resources adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang didirikan di Singapura dan
tercatat pada Bursa Efek Singapura yang melakukan kegiatan usaha utamanya di Asia Tenggara. Interra Resources
memegang 60% hak dan penyertaan atas dua ladang minyak terbesar di Myanmar tengah. Interra Resources juga
memiliki ladang minyak di Tanjung Miring Timur, ladang minyak Linda Sele di Papua, dan penyertaan sebesar 49%
pada ladang minyak Kuala Pambuang yang berlokasi di Sumatera. Produksi gabungan kotor untuk ladang minyak
yang berlokasi di Indonesia pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar 369.909 barrel minyak
mentah dengan volume penjualan sebesar 363.686 barrel minyak mentah. Pada tahun yang berakhir 31 Desember
2012, Interra Resources memiliki pendapatan bersih sebesar USD30,4 juta, laba operasi USD5,3 juta dan laba
bersih sebesar USD3,0 juta. Per 31 Desember 2012, Intera Resources memiliki total aset sebesar USD88,7 juta,
total ekuitas sebesar USD70,5 juta dan kapitalisasi pasar USD179,5 juta.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perseroan mengakuisisi 79.364.000 lembar saham Interra Resources senilai
SGD31.745.600 (SGD0,40 per saham). Per 31 Desember 2012, kepemilikan efektif Perseroan pada Interra Resources
adalah sebesar 17,9%. Melalui jaringan bisnis Perseroan dan pendiri Perseroan, Perseroan telah memberikan target
akuisisi dan potensi transaksi bagi Interra Resources.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi Perseroan pada Interra Resources didukung oleh faktor-faktor sebagai
berikut:
•

Posisi keuangan yang kuat
Dengan selesainya penempatan saham terbatas yang dilaksanakan Interra Resources pada bulan Maret 2011
diperoleh dana sebesar SGD4,85 juta, dan penerbitan saham baru dengan menerbitkan hak memesan efek
terlebih dahulu pada bulan September 2012 dihasilkan dana sebesar SGD22 juta, Perseroan berkeyakinan
bahwa Interra Resources memiliki permodalan saham yang kuat yang dapat menjadi basis kegiatan usaha
yang lebih stabil dan mengurangi risiko. Selain dana baru yang didapatkan tersebut, posisi keuangan Interra
Resources diperkuat dengan kondisi bahwa perusahaan tidak memiliki pinjaman.
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•

Landasan untuk pertumbuhan dalam industri minyak dan gas
Ekspor minyak dan gas merupakan salah satu pilar dari ekonomi Indonesia. Kehadiran Interra Resource
dalam industri minyak dan gas Indonesia memberikan Interra Resources landasan yang kuat untuk hubungan
pelanggan yang mapan dan pengalaman dalam industri minyak dan gas yang memungkinkan Interra Resources
untuk berekspansi dalam sektor ini. Selain itu, konsumsi domestik di Indonesia diperkirakan akan terus
melampaui pasokan domestik, menurut BMI. Karenanya, Interra Resources berada dalam posisi yang baik
untuk menangkap potensi pertumbuhan pasar di masa depan dalam sektor minyak dan gas.

•

Kehadiran Perusahaan yang mapan di Myanmar
Interra Resources memilik 60% penyertaan pada dua dari ladang minyak daratan terbesar dan matang di
Myanmar. Hubungan yang kuat antara Interra Resources dengan pasar baru yang berkembang ini memberikan
keunggulan bagi Interra Resources dalam berekspansi di negara tersebut dan mengambil manfaat dari
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

9.6.1.6.

Seroja Investment Limited (termasuk PT Pulau Seroja Jaya dan PT Sinar Mentari Prima) (“Seroja Investments”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

Seroja Investments merupakan suatu perusahaan induk dari PT Pulau Seroja Jaya (“Pulau Seroja”) dan memiliki
30% penyertaan saham pada SMP melalui Seroja Shipping Services Pte. Ltd. Perseroan juga memiliki penyertaan
saham tambahan pada Pulau Seroja dan SMP secara langsung, yang tidak melalui Seroja Investments. Pulau Seroja
adalah suatu perusahaan perkapalan yang menyediakan jasa penyewaan kapal yang mencakup kapal tunda dan
tongkang untuk pengangkutan curah kering, terutama batubara termal, pasir dan sumber daya alam lainnya. Jasa
penyewaan kapal yang diberikan umumnya dilakukan berdasarkan sewa pengangkutan jangka panjang (freight
charter) berjangka waktu antara satu hingga lima tahun, dan sewa berbasiskan waktu (time charter) hingga satu
tahun. Pelanggan utama Pulau Seroja meliputi perusahaan pertambangan batubara besar seperti Adaro Energy,
Kideco dan Berau, serta salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
SMP adalah pemilik dan operator dari FSO. FSO tersebut saat ini terikat kontrak sewa pengangkutan jangka panjang
dengan Petrochina hingga 2016 dengan opsi untuk memperpanjang masa kontrak untuk tambahan lima tahun. Seroja
Investments juga memperluas cakupan geografisnya hingga Cina pada tahun 2010 melalui joint venture dengan
Zhushui Energy Resource Group Co. Ltd. (“Zhushui”) untuk mengangkut komoditas dari Australia dan Indonesia ke
Cina Selatan. Setelah kemitraan tersebut, Zhushui dan Seroja Investments mengadakan perjanjian untuk dua joint
venture tambahan untuk mengakuisisi dua kapal Panamax baru yang diserahkan pada bulan Januari 2012. Pada
tahun yang berakhir 31 Desember 2012, Seroja Investments mencatatkan pendapatan bersih sebesar USD74,2 juta,
laba kotor sebesar USD15,4 juta dan laba bersih USD7,8 juta. Per 31 Desember 2012, Seroja Investments memiliki
total aset sebesar USD173,4 juta, total ekuitas USD52,9 juta dan kapitalisasi pasar sebesar USD66,4 juta.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Investasi Perseroan pada Pulau Seroja dimulai sejak bulan Januari 2008, berawal dari salah satu pemilik Pulau
Seroja, yang memiliki hubungan yang dekat dengan Perseroan melalui Adaro Energy yang menjadi pelanggan
utama Pulau Seroja, mendekati Perseroan untuk pendanaan ekspansi dan menawarkan Perseroan untuk menjadi
pemegang saham di Pulau Seroja. Pada tahun 2011, Perseroan berinvestasi pada SMP bersama Seroja Investments
dan Multiline Group. Sebagai perusahaan induk dari dua perusahaan investasi, Perseroan berinvestasi pada Seroja
Investments pada tahun 2012 dan 2013, yang merupakan suatu perusahaan publik, dan kepemilikan saham Perseroan
pada Pulau Seroja dan SMP, menjadikan Seroja Investments sebagai suatu kendaraan investasi yang menarik untuk
potensi akuisisi perusahaan dan pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Pada bulan Desember 2012, Perseroan
menginvestasikan SGD5,6 juta untuk 8,5% saham yang beredar Seroja Invesments. Pada 31 Desember 2012,
kepemilikan efektif Perseroan pada Seroja Investments, Pulau Seroja dan SMP masing-masing sebesar 8,5%, 9,6%
dan 50,0%. Pada bulan Januari 2013, Perseroan mengakuisisi tambahan 14,8% dari jumlah saham yang beredar
dari Seroja Investments senilai SGD9,8 juta, yang meningkatkan kepemilikan Perseroan menjadi 23,3%.

		

Edwin Soeryadjaya menjabat sebagai non-executive chairman pada Seroja Investments sedangkan salah satu Direktur
Perseroan, Husni Heron, menjabat sebagai chief executive officer dari Seroja Investments. Melalui keterlibatan
langsung Perseroan dengan manajemen Seroja Investments, Perseroan telah mampu meningkatkan efisiensi
operasional dan menciptakan nilai pemegang saham yang lebih baik melalui pertumbuhan operasional yang terukur.
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Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi Perseroan pada Seroja Investments, bersama dengan Pulau Seroja dan
SMP, didukung faktor-faktor sebagai berikut:
•

Fundamental industri yang kuat
Selama periode dari tahun 2001 hingga 2011, produksi batubara Indonesia meningkat sebesar 251% dari 57
juta ton ekuivalen minyak bumi menjadi 200 juta ton ekuivalen minyak bumi berdasarkan BP Statistical Review
of World Energy, Juni 2012, untuk mendukung pertumbuhan konsumsi baik domestik maupun ekspor. Hal
tersebut akan menjamin adanya permintaan yang kuat akan jasa yang ditawarkan perusahaan dari industri
infrastruktur dan industri jasa pendukung industri batubara di Indonesia serta kegiatan pengiriman batubara
pada khususnya pada skala global.

•

Pertumbuhan dari insiatif perbaikan operasional yang telah diidentifikasi
Perseroan terus bergantung pada perbaikan operasional sesuai dengan keyakinan Perseroan bahwa kinerja
keuangan Seroja Investments dapat mengambil manfaat lebih dari ekspansi operasional berskala besar dan
rekam jejak operasional dapat lebih ditingkatkan.

•

Jaminan basis pelanggan dan sinergi
Seroja Investments mendapatkan peluang dari hubungan Perseroan dengan Investee Companies untuk
memperoleh kontrak jangka panjang dan sumber pendapatan yang stabil. Sebagai pemasok jasa utama bagi
Adaro Energy, Seroja Investments melalui Pulau Seroja telah mampu menunjukkan kemampuan operasionalnya
dan menarik mitra bisnis penting dan bernilai yang mendukung pertumbuhan baik lini usaha maupun cakupan
geografis Seroja Investments.

•

Potensi untuk integrasi
Perseroan berkeyakinan bahwa Seroja Investments memiliki posisi yang baik dalam industri untuk tumbuh
menjadi sebuah perusahaan logistik terintegrasi yang menyediakan dukungan kepada sektor batubara melalui
berbagai cara.

•

Armada yang mapan dengan teknologi maju
Pulau Seroja memiliki armada yang relatif berusia muda, dengan usia rata-rata 9,2 tahun untuk kapal tunda
dan 5,5 tahun untuk tongkang dibandingkan dengan estimasi masa manfaat 16 tahun. Selain itu, investasi
dalam peningkatan teknologi serta investasi pada armada kapal baru memungkinkan Pulau Seroja untuk
beroperasi secara efisien dan kompetitif. Seluruh kapal tunda Pulau Seroja dilengkapi dengan sistem GPS
yang memudahkannya untuk melacak, memantau rute dan lokasi armada.

9.6.1.7.

Perusahaan Publik Lainnya

		

Perseroan memiliki tiga investasi tambahan pada perusahaan publik lainnya, yakni Sihayo Gold, Sumatra Copper
and Gold dan Finders Resources, dimana masing-masing perusahaan tersebut berada dalam sektor sumber daya
alam di Indonesia, sesuai strategi Perseroan untuk hadir dalam sektor pertambangan logam. Harga dari emas,
yang umumnya dianggap sebagai investasi yang paling aman, telah meningkat signifikan dalam periode sepuluh
tahun terakhir, terutama akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global. Harga tembaga juga meningkat secara umum
dalam periode sepuluh tahun terakhir meski terdapat fluktuasi. Berikut ini adalah ikhtisar singkat dari masing-masing
perusahaan tersebut.

		

Sihayo Gold Limited (“Sihayo Gold”)

		

Sihayo Gold adalah sebuah perusahaan eksplorasi mineral dengan proyek di Sumatera Utara dan sahamnya
tercatat pada Bursa Efek Australia (“ASX”). Sihayo Gold memiliki saham sebesar 75% pada PT Sorikmas Mining
yang selanjutnya memiliki proyek Sihayo Pungkut. Sihayo Gold, sesuai JORC Code, memiliki sumber daya emas
sekitar 1,5 juta ounces pada proyek Sihayo Pungkut. Proyek ini masih menjalani studi kelayakan. Tambang ini
diperkirakan akan mampu memproduksi 90.000 ounces emas per tahun selama minimal tujuh tahun masa hidup
tambang tersebut. Rata-rata perolehan yang diperkirakan dari sampel studi kelayakan mengindikasikan proses
perolehan sebesar 71,3% untuk Sihayo Resource dan 73,8% untuk Sambung Resource. Perkiraan biaya modal
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yang diperlukan untuk proyek ini adalah USD117 juta. Sihayo Gold mencatatkan kerugian sebesar AUD9,7 juta
pada tahun yang berakhir 30 Juni 2012. Pada 31 Desember 2012, Sihayo Gold memiliki kapitalisasi pasar sebesar
AUD87,9 juta dan Perseroan memiliki 9,4% kepemilikan efektif pada Sihayo Gold.
		

Sumatra Copper and Gold plc (“Sumatra Copper & Gold”)

		

Sumatra Copper & Gold adalah suatu produsen emas dan perak yang berkembang yang memiliki 100% kepemilikan
pada 7 izin eksplorasi di Sumatera. Sumatra Copper & Gold didirikan di Inggris pada tahun 2006 dan sahamnya
tercatat pada ASX pada tahun 2009. Sumatra Copper & Gold memiliki tiga proyek utama, dua diantaranya adalah
proyek brownfield yang sebelumnya pernah berproduksi dan satu lainnya adalah sebuah proyek eksplorasi greenfield
untuk menemukan polymetal (emas, perak, timbal, zinc dan tembaga). Salah satu proyek brownfield perusahaan
merupakan suatu joint venture dengan produsen emas terbesar Australia yakni Newcrest Mining. Proyek Sumatra
Copper & Gold terletak di wilayah selatan dan tengah Sumatera, wilayah yang dikenal sebagai wilayah mineral
terbesar di mana lebih dari 3 juta ounces emas dan 25 juta ounces perak dilaporkan telah ditemukan. Sumatra Copper
& Gold sendiri diperkirakan memiliki sumber daya sekitar 0,98 juta ounces emas dan 12,8 juta ounces peraksesuai
dengan JORC Code. Perseroan berkeyakinan dengan tahapan pengembangan yang lebih lanjut, produksi dapat
dimulai dalam waktu dekat. Sumatera Copper & Gold mencatatkan rugi operasi sebesar AUD0,7 juta pada tahun yang
berakhir 31 Desember 2012. Per 31 Desember 2012, Sumatra Copper & Gold memiliki kapitalisasi pasar sebesar
AUD37,2 juta dan Perseroan memiliki 5,9% kepemilikan efektif pada Sumatra Copper & Gold. Perseroan membeli
tambahan 5,3% saham Sumatra Copper & Gold senilai AUD3,5 juta di bulan Februari 2013 dan membeli tambahan
saham senilai AUD2,5 juta pada transaksi placement saham Sumatra Copper & Gold di bulan Maret 2013, yang
meningkatkan kepemilikan efektif Perseroan menjadi 13,1%.

		

Finders Resources Limited (“Finders Resources”)

		

Finders Resources merupakan perusahaan tambang yang tercatat pada ASX. Kegiatan penambangan difokuskan
di Indonesia dengan dua proyek utama. Finders Resources memiliki kepemilikan sebesar 95% pada proyek Wetar
Copper di propinsi Maluku. Proyek ini terdiri dari dua tambang berkualitas tinggi dan memiliki perkiraan sumber
daya tembaga sesuai JORC Code sekitar 200.000 ton. Tambang ini diperkirakan memiliki umur tambang 9,2
tahun. Finders Resources telah melakukan program eksplorasi agresif untuk memperpanjang umur tambang, yang
diyakini Perseroan akan meningkatkan kelayakan deposit dan memaksimalkan pendapatan. Finders Resources juga
memiliki penyertaan pada proyek Ojolali, yaitu tambang emas dan perak dengan prospek baik di Lampung, bagian
selatan Sumatera. Finders Resources mempunyai kepemilikan sebesar 72% dalam proyek Ojolali dengan opsi
untuk meningkatkannya sampai dengan kepemilikan 100%. Tambang tersebut diperkirakan memiliki sumber daya
sekitar 176.000 ounces emas dan sekitar 1 juta ounces perak sesuai JORC Code. Finders Resources mencatatkan
rugi usaha sebesar AUD10,9 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Per 31 Desember 2012, Finders
Resources memiliki kapitalisasi pasar sebesar AUD57,8 juta. Perseroan membeli saham Finders Resources di bulan
Februari 2013, sehingga kepemilikan efektif Perseroan pada Finders Resources menjadi 2,2%.

9.6.2.

Perusahaan Tertutup

9.6.2.1.

PT Medco Power Indonesia (“Medco Power”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

Didirikan pada tahun 2004, Medco Power memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik berskala kecil-menengah
di Indonesia dengan fokus pada energi bersih (clean energy). Pada 31 Desember 2012, Medco Power memiliki
lima pembangkit listrik tenaga gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 192 MW yang berada dalam tahapan
operasi dan beberapa proyek yang akan dikerjakan yang akan menambah total kapasitas kotor terpasang sebesar
630 MW pada saat operasi. Medco Power berfokus pada sumber energi bersih, terutama gas alam, tenaga air dan
panas bumi. Selain menjadi pembangkit listrik independen (independent power producer atau “IPP”), Medco Power
juga menjalankan kegiatan usaha operasi dan pemeliharaan (operating and maintenance atau “O&M”), dan proyek
rekayasa, pengadaan, dan kontruksi (engineering, procurement and construction atau “EPC”). Pada tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2012, Medco Power mencatatkan pendapatan sebesar Rp918,1 miliar, laba usaha
Rp100,5 miliar dan laba bersih sebesar Rp57,6 miliar. Per 31 Desember 2012, Medco Power memiliki total aset
sebesar Rp2.482,0 miliar dan ekuitas sebesar Rp1.503,9 miliar.
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Ikhtisar Transaksi

		

Salah satu pendiri Perseroan, Sandiaga Salahuddin Uno, pertama kali mendapatkan peluang investasi pada
Medco Power melalui hubungan bisnisnya dengan manajemen Medco Power. Kesempatan tersebut pertama kali
dipresentasikan kepada Fund sesuai proses investasi yang ada dan Perseroan memutuskan berinvestasi sebesar
USD27 juta bersama dengan Fund dan IFC yang masing-masing berinvestasi sebesar USD60 juta dan USD25 juta.
Perseroan berinvestasi melalui Entitas Asosiasi, PT Saratoga Power, yang mengakuisisi 51% saham Medco Power
pada tahun 2011, sehingga kepemilikan efektif Perseroan pada Medco Power menjadi 12,29% per 31 Desember
2012. Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno, pendiri Perseroan, saat ini menduduki jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris Medco Power.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi Perseroan didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
•

Permintaan listrik yang meningkat di Indonesia
Indonesia memiliki rasio elektrifikasi hanya sebesar 71,2% per Oktober 2011 dimana terdapat sekitar 20 juta
rumah tangga tanpa akses listrik, salah satu yang terendah di wilayah Asia menurut BMI. Dengan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk yang cepat, Perseroan memperkirakan bahwa permintaan untuk
listrik akan terus meningkat. Menurut BMI, konsumsi listrik di Indonesia diperkirakan terus meningkat pada
CAGR 7,7% antara tahun 2013 dan 2016. Untuk dapat memenuhi permintaan listrik yang tumbuh dengan
cepat, Pemerintah perlu menambah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari 30 GW saat ini menjadi 82
GW. PLN, perusahaan listrik BUMN, memiliki keterbatasan permodalan untuk membangun infrastruktur yang
diperlukan sehingga keterlibatan yang lebih tinggi dari sektor swasta akan diperlukan untuk memenuhi target
tersebut, mencerminkan pasar yang lebih untuk IPP seperti Medco Power.

•

Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang disegani
Manajemen senior Medco Power memiliki pengalaman operasional yang luas dan hubungan yang telah lama dan
baik dengan regulator dan PLN. Perusahaan juga didukung oleh pemegang saham yang disegani yang bermitra
dengan Perseroan, termasuk PT Medco Energi International Tbk. (“MEI”) dan IFC. MEI merupakan perusahaan
eksplorasi gas dan minyak terbesar yang tercatat di BEI dan memiliki 49% saham pada Medco Power. Beroperasi
dalam industri tenaga listrik yang sangat diregulasi, Medco Power mengambil manfaat dari jaringan mapan
yang sudah dimiliki Perseroan dan MEI. Dukungan bersama dari Perseroan dan MEI memungkinkan Medco
Power untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah untuk proyek-proyeknya. Selain itu dengan
IFC sebagai pemegang saham minoritas, Medco Power dapat lebih jauh memperkuat komitmennya terhadap
manajemen tata kelola dan transparansi perusahaan.

•

Fokus pada energi bersih
Didorong oleh semakin mahalnya harga bahan bakar fosil dan meningkatnya kebutuhan untuk menurunkan
emisi, Perseroan berkeyakinan bahwa akan terdapat pergeseran secara progresif ke arah penggunaan sumber
energi bersih dalam pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Kemungkinan pergeseran ini didukung kuat oleh
tersedianya sumber daya energi terbarukan di Indonesia yang stabil memberikan pasokan untuk pembangkit
tenaga listrik di pelosok Indonesia. Bahkan PLN memperkirakan proyek pembangkit geotermal akan mencapai
49% dari keseluruhan proyek percepatan pembangunan tenaga listrik tahap 2, yang didesain untuk menambah
10.000 MW kapasitas terpasang di Indonesia. Dengan portofolio yang kuat pada pembangkit listrik gas alam,
mini-hidro dan geotermal, Perseroan berkeyakinan bahwa Medco Power akan memperoleh keunggulan sebagai
pelopor dalam pergeseran kearah penggunaan energi terbarukan untuk kebutuhan listrik.

9.6.2.2.

PT Tri Wahana Universal (“TWU”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

TWU didirikan pada tahun 2005 dan merupakan satu-satunya perusahaan pengolahan minyak mentah swasta yang
sudah beroperasi di Indonesia. Fasilitas pengolahan TWU berlokasi di Jawa Timur dan memulai beroperasi pada tahun
2010 dengan kapasitas pengolahan 6.000 barel minyak mentah per hari. TWU memiliki perijinan untuk mengolah
minyak bumi (”Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi”), perijinan untuk mengangkut, menyimpan, mendistribusi dan
menjual minyak hasil olahan (”Izin Usaha Niaga Minyak Bumi”) dan perijinan untuk melaksanakan perdagangan minyak
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(”Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak”). TWU saat ini sedang meningkatkan kapasitas pengolahan sebesar
10.000 barel minyak mentah per hari pada lokasi yang sama di fasilitas pengolahan yang ada, yang diharapkan
mulai beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2013. Ke depannya, TWU menjajaki kemungkinan pembangunan fasilitas
pengolahan lebih lanjut (secondary process), yang memungkinkan peningkatan hasil produksi dieselnya.
		

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, TWU mencatatkan produksi dengan pasokan rata-rata harian 5.773
barrel per hari dan mencatatkan total volume penjualan sebesar 312.219 kiloliter produk minyak olahan. Pada tahun
yang berakhir 31 Desember 2012, TWU mencatatkan pendapatan sebesar USD235,8 juta, laba usaha USD12,4
juta dan laba bersih sebesar USD7,8 juta. Per 31 Desember 2012, TWU memiliki total aset sebesar USD102,7 juta
dan total ekuitas USD6,8 juta.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Perseroan berinvestasi di TWU pada bulan Juni 2011, melalui Entitas Anak WBSM, melalui sebuah proses tender
yang dimulai sejak tahun 2010. Perseroan berinvestasi di TWU sebesar USD16,0 juta dan per 31 Desember 2012,
Perseroan memegang kepemilikan saham efektif sebesar 35,0% pada TWU. Perseroan berencana untuk menambah
investasi pada TWU sebesar USD2,5 juta pada TWU pada tahun 2013 sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan
modal kerja sejalan dengan rencana peningkatan kapasitas TWU. Edwin Soeryadjaya menjabat sebagai Komisaris
Utama dan Sandiaga Salahuddin Uno menjabat sebagai Komisaris. Selain itu, Husni Heron, salah satu Direktur
Perseroan, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama TWU dan Yuliantina Wangsawiguna, salah satu anggota tim
portofolio Perseroan, menjabat sebagai Direktur Keuangan TWU.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi Perseroan di TWU didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
•

Lokasi geografis
Fasilitas pengolahan TWU yang berlokasi sekitar 5 kilometer dari blok minyak Banyu Urip yang diperkirakan
memiliki 600 juta barel cadangan minyak yang dapat diangkat. Hal ini memungkinkan TWU untuk memanfaatkan
pasokan minyak mentah yang dapat diandalkan dan juga menurunkan risiko dalam pengangkutan minyak
mentah. Fasilitas pengolahan TWU juga berlokasi dekat dengan daerah berpenduduk padat di Jawa Timur.
Kedekatan lokasi dengan pembeli memberikan TWU peluang tambahan untuk merampingkan operasi logistiknya
sehingga menurunkan biaya penanganan dan distribusi minyak hasil olahannya.

•

Permintaan yang tinggi
Perseroan memperkirakan pertumbuhan kuat di pasar domestik. Berdasarkan ulasan BP Statistical Review of
World Energy, Juni 2012, tingkat produksi dan konsumsi minyak Indonesia pada tahun 2011 masing-masing
adalah 942.000 barel per hari dan 1.430.000 barel per hari, yang mencerminkan kekurangan pasokan sebesar
488.000 barel per hari karena kapasitas pengolahan domestik tidak dapat mengimbangi pertumbuhan dalam
permintaan. Untuk memenuhi permintaan ini, TWU bermaksud menyiapkan fasilitas pengolahan yang lebih
kecil untuk melayani sejumlah sumur minyak di seluruh Indonesia, terutama sumur minyak berukuran kecil,
yang jumlahnya sangat banyak. Perseroan berkeyakinan bahwa perluasan operasi dalam skala ekonomis
dapat mendorong pertumbuhan bisnis TWU.

•

Persaingan yang rendah
Saat ini TWU merupakan satu-satunya perusahaan pengolahan minyak swasta yang sudah beroperasi di
Indonesia dengan perijinan yang diperlukan yang mencakup pengolahan minyak mentah dan penyimpanan,
transportasi, distribusi dan penjualan minyak hasil olahan di pasar ritel, serta perdagangan besar minyak.
Posisi kompetitif TWU memberikan akses yang unik kepada pasar lokal dan menangkap potensi pertumbuhan
yang disediakan oleh permintaan yang kuat. Dengan jumlah pesaing yang terbatas ini, TWU berada di posisi
yang baik untuk memanfaatkan peluang yang yang mungkin tidak didapatkan oleh pemain lainnya di dalam
industri ini. Perijinan yang dimiliki TWU memungkinkan TWU untuk menjual minyak olahan di seluruh wilayah
Indonesia dan TWU sedang mengkaji peluang untuk bermitra dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk
membangun dan mengoperasikan fasilitas pengolahan yang dekat dengan sumber pasokan minyak mentah.
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•

Perizinan yang memungkinan operasi dalam segmen yang luas dalam rantai nilai
Di samping jumlah pesaing yang terbatas, posisi fasilitas pengolahan minyak mentah TWU beserta penyimpanan,
transportasi, distribusi dan penjualan minyak olahan di pasar ritel turut meningkatkan efisiensi operasi
TWU sehingga dapat merealisasikan nilai dalam kegiatan operasi TWU. Lebih lanjut, Perseroan memiliki
investasi dalam pertambangan, perkapalan, eksplorasi minyak, dan pembangkit tenaga listrik, dan Perseroan
berkeyakinan bahwa investasi dalam fasilitas pengolahan menciptakan potensi untuk sinergi dan peluang
penjualan silang di antara Investee Companies.

9.6.2.3.

PT Lintas Marga Sedaya (“LMS”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

LMS adalah suatu perusahaan infrastruktur yang didirikan pada tahun 2005 untuk melaksanakan konstruksi dan
pengoperasian sebuah jalan tol sepanjang 116 kilometer yang akan menghubungkan Cikampek dan Palimanan di
Jawa Barat dan nantinya akan menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Konstruksi dimulai pada tahun
2013 dan diharapkan akan mulai beroperasi komersial pada tahun 2015. Jangka waktu konsesi awal adalah 35
tahun yang berakhir pada tahun 2041. LMS berhak untuk memperpanjang periode konsensi dan/atau menyesuaikan
tarif tol sebagai mekanisme kompensasi dari Pemerintah bila imbal hasil yang telah disetujui oleh Pemerintah tidak
tercapai. Proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya proyek sebesar Rp12,5 triliun dimana LMS telah memperoleh
fasilitas pinjaman sindikasi Rp8,8 trilliun. Sisa biaya proyek akan didanai oleh modal saham. Pada tahun yang berakhir
31 Desember 2012, LMS mencatatkan rugi bersih Rp1 miliar. Per 31 Desember 2012, LMS memiliki total aset sebesar
Rp1.166,5 miliar dan total ekuitas Rp608,5 miliar.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Perseroan memulai investasi pada LMS pada tahun 2006 melalui Entitas Anak, PT Interra Indo Resources, dengan
investasi sebesar Rp2,2 milliar untuk 21,93% saham di PT Baskhara Utama Sedaya (”BUS”), dengan BUS memiliki
46,73% kepemilikan saham pada LMS. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008, Perseroan menginjeksi tambahan
modal sebesar masing-masing Rp9,5 miliar dan Rp28,2 miliar pada LMS. Pada tahun 2007, BUS mengundang
PLUS Expressway Berhad (”PLUS”) untuk berinvestasi di LMS dan PLUS mengambil 53,27% kepemilikan saham
di LMS. Pada bulan September 2012 Perseroan membeli tambahan saham di BUS senilai Rp43,5 miliar, sehingga
kepemilikan efektif Perseroan dalam BUS menjadi 40% per 31 Desember 2012. Perseroan juga menyetor Rp132,6
miliar sebagai sebagai uang muka setoran modal. Per 31 Desember 2012, Perseroan memegang kepemilikan saham
efektif di LMS sebesar 18,0% dengan total investasi Rp215 miliar. Perseroan juga memberikan pinjaman sebesar
Rp86 miliar kepada pemegang saham minoritas tidak langsung LMS, PT Kencana Anugerah Sejahtera (”KAS”), dan
telah mengadakan perjanjian opsi dimana KAS memberikan opsi kepada Perseroan untuk membeli 63.272 saham
di BUS, yang mewakili 14,38% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh di BUS.

		

Perseroan bermaksud memberikan pinjaman mezzanine sebesar USD8,3 juta kepada LMS pada kuartal ketiga tahun
2013 yang merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk berinvestasi bersama Fund dalam rangka pelaksanaan
proyek konstruksi jalan tol senilai Rp12,5 triliun sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pinjaman mezzanine memiliki
tingkat suku bunga 16% per tahun.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasi Perseroan di LMS didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
•

Hambatan dalam peningkatan infrastruktur
Pertumbuhan penggunaan kendaraan telah mendorong kebutuhan akan pembangunan jalan di Indonesia.
Permerintah Indonesia menganggarkan sekitar Rp8 triliun untuk konstruksi jalan baru sepanjang 840 km hingga
tahun 2014. Jalan Trans Jawa yang ada saat ini telah digunakan di atas kapasitas karena pertumbuhan lalu
lintas kendaraan yang telah jauh melampaui penambahan jalan. Bagian dari jalan tol Trans Jawa yang sedang
dibangun oleh LMS akan menghubungkan jalan tol yang telah ada dan diharapkan mengurangi waktu tempuh
pada rute jalan saat ini sekitar dua jam. Lokasi jalan tol berada di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk
terbesar di pulau Jawa dan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut akan
mendorong tingginya lalu lintas kendaraan pada bagian jalan tol di bawah konsesi LMS, yang nantinya akan
menghasilkan pendapatan tol yang lebih tinggi.
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•

Pembebasan lahan yang telah selesai
LMS melalui Pemerintah telah selesai melakukan akuisisi atas lahan tanah yang diperlukan untuk konstruksi
jalan tol, sehingga mengurangi risiko pelaksanaan dan memitigasi potensi sengketa lahan.

•

Mitra yang kuat dan terpercaya
Pemegang saham mayoritas LMS adalah PLUS, sebuah operator jalan tol terkemuka dari Malaysia dan
merupakan salah satu dari operator jalan tol terbesar di Asia. Perseroan berkeyakinan bahwa susunan pemegang
saham tersebut menyediakan baik keahlian industri dan penyelarasan tujuan untuk memastikan bahwa proyek
dilaksanakan sesuai perencanaan.

9.6.2.4.

PT Agro Maju Raya (“Amara”)

		

Tinjauan Umum Perusahaan

		

Amara adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan lahan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Selatan
dan Kalimantan Selatan. Per 31 Desember 2012, Amara memiliki persediaan lahan seluas 82.992 hektar, dimana
sejumlah 70.970 hektar diantaranya sudah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (”HGU”), yang merupakan bentuk
hak atas tanah tertinggi untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Amara memiliki lahan tertanam seluas 20.990
hektar dimana sejumlah 1.912 hektar diantaranya merupakan tanaman telah menghasilkan dengan rata-rata sekitar
2,2 tahun. Amara saat ini sedang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit yang pertama dengan kapasitas
60 ton per jam. Amara mentargetkan untuk menanam sekitar 70.000 hektar hingga tahun 2017. Pada tahun yang
berakhir 31 Desember 2012, Amara mencatatkan rugi bersih Rp59,3 miliar. Per 31 Desember 2012, Amara memiliki
total aset sebesar Rp1.825,6 miliar dan total ekuitas sebesar Rp827,7 miliar.

		

Ikhtisar Transaksi

		

Pada tahun 2010 PT Astra Agro Lestari mendivestasi kepemilikan sahamnya pada PT Surya Panen Subur, sebuah
perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh melalui proses penawaran tender yang kompetitif. Perseroan
membentuk konsorsium dengan Theodore P. Rachmat dan Benny Subianto (melalui PT Cakrawala Agro Nusantara),
Garibaldi Tohir dan Robbyanto Budiman untuk membeli PT Surya Panen Subur, dimana Perseroan memegang
kepemilikan saham 19,0% untuk Rp0,12 miliar. Pada bulan Oktober 2010, konsorsium tersebut menyelesaikan
proses penawaran dan mengakuisisi PT Surya Panen Subur. Setelah investasi awal tersebut, Amara kemudian
mengakuisisi lahan tambahan di Aceh, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 2011 dan 2012,
Perseroan menginvestasikan tambahan modal masing-masing Rp74,3 miliar dan Rp39,5 miliar pada Amara. Per
tanggal 30 April 2013, kepemilikan efektif Perseroan pada Amara adalah 25,0%, setelah Perseroan mengakuisisi
tambahan kepemilikan 6% pada Amara dari PT Selaras Inti Makmur senilai Rp48,3 miliar di bulan Februari 2013.
Salah satu Direktur Perseroan, Husni Heron menjabat sebagai Presiden Komisaris sementara tim portofolio Perseroan,
Yuliantina Wangsawiguna menjabat Direktur Keuangan Amara.

		

Prospek Usaha

		

Perseroan berkeyakinan bahwa investasinya pada Amara didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
•

Permintaan yang kuat
Perseroan memperkirakan pertumbuhan yang stabil dalam kegiatan usaha kelapa sawit didukung oleh
permintaan global. Permintaan minyak kelapa sawit di India dan Cina (dua konsumen terbesar minyak mentah
kelapa sawit dunia) meningkat masing-masing pada CAGR 15,2% dan 6,5% dari tahun 2005 hingga 2010,
berdasarkan laporan tahunan Oil World tahun 2011. Perseroan berharap pertumbuhan ini akan terus mendorong
kegiatan usaha Amara.

•

Kondisi topografis yang unik
Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan memiliki topografi yang unik karena
beberapa bagian dari lahannya berada di bawah permukaan air dari sungai terdekat. Amara memiliki rencana
untuk membangun kanal air pada tanah permukaan rendah untuk mengeringkan lahan secara efektif dan
menggunakannya sebagai jalur transportasi air untuk mengangkut tandan buah segar menuju ke pabrik.
Meskipun biaya awal infrastruktur di perkebunan tersebut relatif lebih mahal, Perseroan berkeyakinan bahwa
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biaya yang cukup tinggi tersebut dapat diimbangi oleh biaya logistik dan penanganan yang lebih rendah dengan
adanya jalur transportasi air sebagai moda transportasi murah untuk mengangkut tandan buah segar sampai ke
pabrik. Selain itu letak perkebunan yang saling berdekatan satu dengan yang lainnya mempermudah Perseroan
dalam hal logistik dan penanganan tandan buah segar.
•

Manajemen yang berdedikasi
Tim manajemen Amara terdiri dari sejumlah individu dengan pengalaman signifikan di dalam industri kelapa
sawit, sehingga memposisikan Amara dengan baik untuk dapat lebih lanjut mengembangkan proses manajemen
perkebunan yang baik dan meningkatkan efisiensi operasional.

•

Proses pengurusan hak atas lahan pada tahapan lanjutan
Amara pada saat ini memiliki HGU untuk 85% dari persediaan lahan dan sedang dalam proses memperoleh
HGU untuk sisanya. Pemegang HGU berhak untuk memanfaatkan tanah berdasarkan HGU sepanjang sesuai
dengan tujuan penggunaan dari tanah tersebut. HGU diberikan untuk jangka waktu tertentu, umumnya berkisar
antara 25-30 tahun, dan dapat diperpanjang. Proses pengurusan hak atas tanah pada tahapan lanjutan ini
memberikan Amara kepastian dalam perencanaan penanaman dan mengurangi risiko terkait perolehan hak
atas tanah.

•

Kondisi domestik
Menurut Oil World, selama dekade terakhir, kontribusi Indonesia terhadap produksi minyak sawit dunia telah
meningkat dari 32% pada tahun 2000 menjadi 48% pada tahun 2010. Iklim Indonesia sangat cocok untuk
penanaman kelapa sawit. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan moratorium yang tidak
mengizinkan penanaman kelapa sawit pada hutan alam primer dan lahan gambut. Oleh karena itu, Perseroan
berkeyakinan bahwa hal tersebut akan menyulitkan pemain tertentu untuk memperoleh lahan perkebunan dan
akibatnya menurunkan kemungkinan masuknya pesaing tambahan ke dalam industri kelapa sawit sehingga
mencegah bertambahnya pesaing dan tekanan penurunan harga.

•

Kesempatan untuk integrasi vertikal
Terdapat kesempatan yang besar untuk integrasi vertikal dalam industri perkebunan kelapa sawit yang mencakup
pengolahan, transportasi, penyimpanan dan perdagangan. Amara juga bermaksud untuk mengakuisisi lahan
perkebunan tambahan, pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, dan fasilitas tangki penyimpanan minyak
kelapa sawit dalam upaya mencapai skala ekonomis yang lebih baik.

9.6.2.5.

Investasi Lainnya

		

Selain investasi yang telah dibahas secara khusus di atas, Perseroan juga memiliki investasi sebagai pemegang
saham minoritas pada dua Investee Companies lain, yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap
portofolio Perseroan secara keseluruhan. Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki 46,3% saham di PT Tenaga
Listrik Gorontalo (“TLG”), yang sedang membangun PLTU dengan kapasitas 2 x 10,5 MW untuk memasok tenaga
listrik ke Gorontalo. PLTU tersebut diharapkan memulai operasi komersial pada bulan Juni 2013. TLG juga sedang
menjajaki peningkatan kapasitas pembangkit listrik menjadi 50 MW. Perseroan juga memiliki 29,4% saham di
PT Etika Karya Usaha (”EKU”), per 31 Desember 2012. EKU terlibat dalam pembangunan proyek real estat hunian
Dharmawangsa, Jakarta. Konstruksi dan pembangunan fisik gedung telah selesai dan semua penjualan ditargetkan
akan selesai pada pertengahan tahun 2014.

		

Selain itu, pada tanggal 18 Maret 2013, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengambilan Saham sehubungan
dengan investasi baru pada NRC yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 5 Juni 2013. NRC adalah perusahaan
konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol sepanjang 116 kilometer yang akan menghubungkan
Cikampek dan Palimanan di Jawa Barat. Jalan tol ini nantinya dioperasikan oleh LMS.

		

Investee Companies sebelumnya

		

Beberapa Investee Companies yang dimiliki Perseroan di masa lalu telah didivestasi atau telah selesai tahapan
operasionalnya. Bagian ini menjelaskan informasi tambahan tentang Investee Companies sebelumnya.
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PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (”MGTI”)

		

MGTI merupakan suatu KSO dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk menyediakan layanan jasa telepon tetap
di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk periode 15 tahun, yang berakhir pada 31 Desember 2010. Pada bulan Januari
2004, melalui Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, PT Alberta Telecommunication, Perseroan mengakuisisi 100%
saham MGTI senilai USD248 juta, yang didanai menggunakan pinjaman sindikasi USD215 juta, serta kombinasi dari
utang dan modal saham dari ekuitas. Pada bulan September 2004 MGTI menerbitkan obligasi USD270 juta melalui
Entitas Anak, MGTI Finance BV, yang digunakan untuk melunasi utang kepada Perseroan dan fasilitas pinjaman
sindikasi. KSO berakhir pada bulan Desember 2010 dan MGTI telah membayar dividen ke Perseroan sebesar Rp1,3
triliun pada bulan Desember 2012.

9.7. Proyek yang akan dikerjakan
Perseroan selalu mencari peluang investasi baru yang sejalan dengan kriteria investasi Perseroan. Perseroan berencana untuk
terus memperluas portofolio Perseroan, dengan fokus kepada tiga sektor utama yaitu pertambangan dan metal, produk dan
layanan jasa konsumen dan infrastruktur.
9.8. Persaingan Usaha
Persaingan usaha yang dihadapi Perseroan khususnya datang dari perusahaan-perusahaan private equity, investment bank, dan
hedge fund yang bersaing dengan Perseroan dalam originasi transaksi untuk mengakuisisi perusahaan. Selain itu, Perseroan
secara tidak langsung menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sektor riil terkemuka yang melakukan ekspansi
usaha di tiga sektor utama yang menjadi fokus investasinya ataupun perbankan yang memberikan pendanaan utang sebagai
alternatif pendanaan ekuitas yang dilakukan Perseroan. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Perseroan didukung oleh tim
manajemen dan jaringan bisnis yang luas yang memiliki kemampuan untuk mengoriginasi transaksi maupun mengembangkan
bisnis paska akuisisi. Rekam jejak kesuksesan investasi yang unik serta reputasi dari para pendirinya akan turut memberikan
keunggulan kompetitif dan menempatkan Perseroan pada posisi terdepan dalam persaingan usaha.
9.9. Lingkungan Hidup
Untuk menentukan suatu usaha diwajibkan untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Menteri
Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha yang Wajib
AMDAL (“Permen LH No. 5/2012”) yang menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL,
sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Permen LH No. 5/2012. Namun demikian, meski tidak diwajibkan untuk memiliki
AMDAL, suatu kegiatan usaha masih dapat memiliki kewajiban untuk memiliki dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan
dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL). UKL-UPL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun
2010 tentang UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“Permen LH
No. 13/2010”). Permen LH No. 13/2010 menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang tidak diwajibkan untuk memiliki AMDAL,
masih dapat memiliki kewajiban untuk memiliki UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL). Permen LH No. 13/2010 mengatur bahwa jenis-jenis kegiatan usaha yang wajib untuk memiliki
UKL-UPL atau SPPL akan ditentukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota daerah masing-masing. Di Jakarta, kegiatan usaha
yang wajib memiliki UKL-UPL diatur dalam Peraturan Gubernur No. 189 tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Dengan UKL-UPL Dl Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub DKI No. 189/2002”) sedangkan kegiatan
usaha yang wajib memiliki SPPL diatur dalam Peraturan Gubernur No. 2333 tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang
Wajib Dilengkapi Dengan SPPL di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub DKI No. 2333/2002”).
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut, Investee Company yang merupakan Entitas Anak
Perseroan yang wajib memiliki ijin lingkungan adalah TWU. Dengan kapasitas pengolahan Train-1 saat ini sebesar 6.000
barel minyak mentah per hari (Barrel of Oil Per Day atau BOPD), TWU telah memiliki ijin lingkungan berdasarkan Surat
No. 8252/10.08/DMT/2008 tanggal 16 Mei 2008 mengenai Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Kilang Minyak TWU di Bojonegoro
yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi, dan Persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, No. 660/1987/207.412/2012 tanggal
27 November 2012. Sehubungan dengan instalasi Train-2 dengan kapasitas 10.000 BOPD yang masih dalam pelaksanaan,
saat ini TWU sedang dalam proses pengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diperlukan
untuk fasilitas pengolahan minyak mentah dengan kapasitas di atas 10.000 BOPD.
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Untuk Investee Company lain yang juga merupakan Entitas Anak, yaitu SMP, yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa
angkutan laut, tidak membutuhkan Izin Lingkungan apapun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
bidang lingkungan dikarenakan kegiatan usaha SMP tidak tercantum, baik dalam Permen LH No. 5/2012 ataupun Permen LH
No. 13/2010, Pergub DKI No. 189/2002, dan Pergub DKI 2333/2002.
9.10. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility atau “CSR”)
Sebagai perusahaan investasi yang terdepan di Indonesia, Perseroan selalu berusaha menjalankan usahanya secara
bertanggung jawab termasuk didalamnya menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Menjalankan usaha dengan menjunjung
tinggi tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai yang bersumber dari kedua pendiri Perseroan dan tertanam dengan sangat
dalam di Perseroan.
Kedua pendiri juga memberikan contoh secara langsung mengenai bagaimana pengimplementasian nilai tanggung jawab
sosial tersebut melalui aktivitas sosial yang dilakukan secara terpisah melalui organisasi sosial yang didirikan atau dikelola
oleh para pendiri Perusahaan. Edwin Soeryadjaya, sebagai salah satu pendiri Perseroan, melalui William Soeryadjaya
Foundation melakukan kegiatan sosial yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, serta melalui organisasi Habitat for
Humanity melakukan kegiatan sosial yang berfokus pada penyediaan rumah tinggal yang layak bagi orang-orang yang sangat
membutuhkan.
Sementara itu Sandiaga Salahuddin Uno, pendiri Perseroan yang lainnya, melakukan kegiatan sosial yang berfokus pada
pengembangan dan penyebarluasan teknologi inovatif dan kewirausahaan teknologi untuk peningkatan kehidupan masyarakat
melalui Yayasan INOTEK (Inovasi Teknologi Indonesia), serta melakukan aktivitas yang berfokus pada penguatan pendidikan
generasi muda dan fasilitasi penambahan jumlah wiraswasta dari kalangan muda terdidik melalui Mien R. Uno Foundation.
Sandiaga Salahuddin Uno juga melakukan donasi bersama dengan donator lain melalui ajang berlari yang dilakukannya melalui
Organisasi Berlari untuk Berbagi untuk berbagi.
Nilai tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh para pendiri Perseroan, selain ditanamkan kepada karyawan Perseroan juga
ditanamkan kepada manajemen Investee Companies. Pendiri Perseroan dan manajemen Perseroan secara aktif mengajak
manajemen Investee Companies untuk menyelenggarakan program CSR masing-masing agar para Investee Companies memiliki
hubungan yang erat dengan masyarakat di wilayah dimana Investee Companies beroperasi. Berikut adalah beberapa contoh
kegiatan CSR yang sudah dan masih dilakukan oleh para Investee Companies dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
•

Tower Bersama, salah satu Investee Company Perseroan, mendapatkan penghargaan Gold untuk kegiatan CSR – sektor
Telekomunikasi di ajang penghargaan Asia Pacific Awards Sabre 2012. Penghargaan ini didapatkan Tower Bersama
untuk dedikasi mereka didalam bidang pendidikan, dimana Tower Bersama telah memfokuskan diri untuk melaksanakan
beberapa kegiatan yang antara lain adalah pembukaan Rumah Belajar Tower Bersama. Tower Bersama juga secara aktif
berkontribusi kepada kesehatan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya melalui penyediaan Mobil Kesehatan Keliling
Tower Bersama.

•

Adaro Energy secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan sosial yang berfokus pada masyarakat yang berada
disekitar Adaro Energy. Salah satu program yang dilakukan Adaro Energy yang bertitik berat pada peningkatan sanitasi
sehat adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui pemasangan pipa dari fasilitas pengolahan air bersih yang
dimiliki Adaro Energy ke rumah-rumah penduduk dan juga penyediaan fasilitas Mandi Cuci Kakus.

•

Acara dan lokakarya Mengemudi Keselamatan Sepeda Motor (Motorcycle Safety Riding) yang dilakukan oleh MPM yang
merupakan program untuk mengedukasi konsumen dengan teknik mengemudi keselamatan dan untuk meningkatkan etiket
berkendaraan yang baik untuk memastikan pengendara dapat terus menikmati produk MPM secara aman dan produktif.
Kegiatan ini diadakan sepanjang tahun dan terakhir pada bulan Februari 2013 di beberapa kota di Jawa Timur, meliputi
Surabaya, Jember, Tulungagung, Malang, Gresik, Nganjuk, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Bojonegoro, Bangkalan,
Pasuruan, Madiun, Sidoarjo dan Tuban.

Di dalam Perseroan sendiri nilai tanggung jawab sosial diwujudkan melalui antara lain aktivitas-aktivitas CSR yang dilakukan
baik oleh Perseroan sendiri maupun yang dilakukan melaui kerjasama dengan organisasi sosial yang dimiliki atau dipimpin oleh
para pendiri Perseroan dan melalui kerjasama dengan Investee Companies. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan CSR
yang dilakukan sendiri oleh Perseroan maupun melalui kerjasama sebagaimana disebutkan sebelumnya:
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•

Melalui kerjasama dengan William Soeryadjaya Foundation, Perseroan memberikan sumbangan dalam bentuk sarana
dan prasarana penunjang melalui kunjungan sosial ke sekolah-sekolah antara lain Sekolah Menengah Kejuruan BOPKRI,
Sekolah Menengah Kejuruan Hamong Putera dan Sekolah Menengah Kejuruan Sanjaya di Yogyakarta.

•

Melakukan kunjungan sosial ke Yayasan Putri Kasih Cilincing dalam rangka memberikan sumbangan untuk menunjang
kegiatan sosial yang dilakukan yayasan tersebut.

•

Melakukan Program Konservasi Adopsi Pohon yang dinamakan “Tanam dan Pelihara Wali Pohon Masigit Kareumbi”
dengan mengadopsi 300 (tiga ratus) pohon di Kawasan Konservasi Masigit Kareumbi. Manajemen dan karyawan Perseroan
secara aktif berpatisipasi di dalam program ini.

Ke depannya, Perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan nilai tanggung jawab sosial Perseroan melalui kegiatan CSR
yang dilakukan baik oleh Perseroan sendiri maupun yang dilakukan melaui kerjasama dengan organisasi sosial yang dimiliki
atau dipimpin oleh para pendiri Perseroan dan melalui kerjasama dengen Investee Companies. Kemudian untuk memastikan
bahwa Perseroan beserta Investee Companies terus berkomitmen untuk menjalankan nilai tanggung jawab sosialnya, Perseroan
memiliki kebijakan untuk menyediakan seorang manajer lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan, yang salah satu tanggung
jawabnya adalah mengawasi penerapan dari tanggung jawab sosial Perseroan dan Investee Companies.
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X. EKUITAS
Tabel berikut ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang
seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited)
dengan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan
konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya sehubungan penerapan PSAK tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal
1 Januari 2012, informasi keuangan tambahan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. entitas induk saja, dan penerbitan kembali
laporan auditor independen no. 567/5-S077/FP-2/12.12/R dan tanggal 14 Mei 2013 dalam rangka Pernyataan Pendaftaran
kepada OJK.
URAIAN DAN KETERANGAN

Pada tanggal 31 Desember
2010
2011
7,7
7,7
73,7
73,7
1.887,6
1.565,6
105,0
297,0
(76,3)
(43,1)
1.600,7
4,2
5,5
(1,6)
7,5
311,8
288,4
2.475,7
3.287,5
4.821,1
7.057,3
52,9
64,7
4.874,0
7.122,0

Modal saham
Tambahan modal disetor - bersih
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
Surplus revaluasi dari Entitas Asosiasi
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual
Cadangan lindung nilai arus kas
Cadangan nilai wajar
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba
Sub-jumlah
Kepentingan non-pengendali
EKUITAS - BERSIH

(dalam miliaran Rupiah)
2012
244,2
73,7
1.298,8
252,5
91,4
2.140,4
(25,4)
8,4
420,6
5.104,1
9.608,8
121,5
9.730,3

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan
struktur modal yang terjadi.
Tabel Proforma Ekuitas
Pro forma perubahan ekuitas Perseroan seandainya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sejumlah
271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) Saham Baru kepada Masyarakat dengan
Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp5.500 (lima ribu lima ratus
Rupiah) setiap saham pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :
URAIAN DAN KETERANGAN

Modal saham
Tambahan modal disetor - bersih
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali
Surplus revaluasi dari entitas asosiasi
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan
tersedia untuk dijual
Cadangan lindung nilai arus kas
Cadangan nilai wajar
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba
Sub-jumlah
Kepentingan nonpengendali
EKUITAS - BERSIH
(*) setelah dikurangi biaya emisi

(dalam miliaran Rupiah)
Posisi ekuitas menurut
Perubahan ekuitas setelah
Proforma posisi ekuitas pada
laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2012 jika
tanggal 31 Desember 2012
konsolidasian pada
diasumsikan terjadi pada tanggal
setelah Penawaran Umum
tanggal 31 Desember 2012
tersebut :
Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana
Saham sejumlah 271.297.000
dengan Harga Penawaran Harga
Penawaran Rp5.500 dan Nilai
Nominal Rp100 setiap saham
244,2
27,1
271,3
73,7
1.384,3 (*)
1.458,0
1.298,8
252,5
91,4

-

1.298,9
252,5
91,4

2.140,4
(25,4)
8,4
420,6
5.104,1
9.608,8
121,5
9.730,3

1.411,4
1.411,4

2.140,4
(25,4)
8,4
420,0
5. 104,1
11.020,1
121,5
11.141,7
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XI. KEBIJAKAN DIVIDEN
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak
atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan
berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan
dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan
berdasarkan UUPT.
Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan
cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, pembayaran dividen kas oleh Entitas Anak dan Entitas
Asosiasi, dan realisasi nilai yang signifikan dari investasi Perseroan. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai
macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang
berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan.
Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen
kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2015 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2014.
Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut diperkenankan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi
lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan
oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, dividen
interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama
dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke
Perseroan. Pernyataan mengenai pembagian dividen interim telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan
dan ketentuan Pasal 72 UUPT.
Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen kas, dividen kas tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang
saham pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas sejumlah penuh dividen kas yang disetujui, dan dapat dikenai
pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham asing akan
dikenakan pajak penghasilan Indonesia maksimum sebesar 20%.
Kebijakan dividen kas Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena
kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.
Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.
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XII. PERPAJAKAN
12.1. Perpajakan untuk Pemegang Saham
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No. 36 tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen
atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik
Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan
di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
i.

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

ii.

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 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 Direktur Jenderal
Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi
Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 jucto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:
i.

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 penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran
dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan
transaksi penjualan saham.

ii.

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% saham dari seluruh nilai
saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai
saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham
pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham
tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

iii.

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada
OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

iv.

Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai
ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak
Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak
Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto
dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang
membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.
Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib
Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah
lebih tinggal 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

161

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak
dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh
No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman
Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan,
dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman
modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah
jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), dipotong Pajak Penghasilan sebesar
20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada
penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia.
Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
(“DJP”) No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili
(“SKD”)/ Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding, yaitu:
i.

Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.

ii.

Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan
dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di
Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di negera mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.

iii.

Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang
berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/ Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan
menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER24/PJ/2010. Form-DGT 1/ Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran
Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP
No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan beneficial
owner, yaitu sebagai berikut:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B;
dan
kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
dan
perusahaan mempunyai pegawai; dan
mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak
lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan
yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam
menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN,
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.
12.2. Perpajakan untuk Perseroan
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan
tidak memiliki tunggakan pajak.
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XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK
13.1. Keterangan Tentang Penjamin Emisi Efek
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.53
tanggal 10 April 2013, Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.87 tanggal 14 Mei 2013,
dan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.208 tanggal 24 Mei 2013 serta Akta
Addendum dan Pernyataan Kembali III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.31 tanggal 7 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat
oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta (“PPEE”),
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebesar
porsi penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% dari jumlah Saham Yang
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan
puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama sehingga mengikat untuk membeli dengan Harga Penawaran sebesar Rp5.500 (lima
ribu lima ratus Rupiah) per saham sisa Saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
PPEE 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 PPEE ini. Selanjutnya
para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi efek saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan
tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut :
Keterangan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
1. PT Deutsche Securities Indonesia
2. PT UBS Securities Indonesia
3. PT Indo Premier Securities
Jumlah

Porsi Penjaminan (dalam
saham)
122.083.650
122.083.650
27.129.700
271.297.000

Porsi Penjaminan
(dalam Rupiah)
671.460.075.000
671.460.075.000
149.213.350.000
1.492.133.500.000

Persentase
45,00%
45,00%
10,00%
100,00%

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak
terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
13.2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga Penawaran untuk saham Perseroan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan, Pemegang
Saham dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Berdasarkan hasil bookbuilding, harga penawaran terendah dan harga tertinggi yang didapatkan pada masa bookbuilding
adalah Rp5.500 sampai dengan Rp5.600.
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp5.500 (lima ribu lima ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang
telah dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjualan dengan melakukan penjajakan kepada para investor
di pasar domestik dan internasional dengan pertimbangan berbagai faktor, seperti :
•
•
•
•
•
•

kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
kinerja keuangan Perseroan;
data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai
industri di mana Investee Companies Perseroan melakukan kegiatan usaha;
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.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan
terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa
Efek Indonesia.
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XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM
		 RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham ini adalah sebagai berikut :
KONSULTAN HUKUM
Assegaf Hamzah & Partners
Menara Rajawali, lantai 16
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
STTD			
Keanggotaan Asosiasi
Pedoman kerja		

:
:
:

Penunjukan		

:

No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/
XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
Surat Penunjukan sebagai Konsultan Hukum tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh
Presiden Direktur.

Tugas dan kewajiban pokok :
Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan
sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam
Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri,
sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
AKUNTAN PUBLIK
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited)
Prudential Tower, lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav 79
Jakarta 12910, Indonesia
STTD			

:

Keanggotaan Asosiasi

:

Pedoman kerja		
Surat Penunjukan

:
:

No. 120/BL/STTD-AP/2010 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Friso Palilingan, S.E., Ak.,
M.Ak., CPA..
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) No. 1581 atas nama Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak.,
CPA..
Standar Auditing yang ditetapkan IAPI.
No. S077/A12/481/10-12 tanggal 03 Oktober 2012.

Tugas dan kewajiban pokok :
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar
tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap
laporan keuangan yang diauditnya.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi
signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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NOTARIS

Kantor Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.
Jl. Raya Pluit Selatan 103
Jakarta 14450
STTD			
Keanggotaan Asosiasi
Pedoman kerja		

:
:
:

Penunjukan		

:

No. 04/BL/STTD-N/2006 tanggal 27 Juni 2006 atas nama Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.
SK No. AHU-10.AH.02.02-TH.2010.
Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia.
Surat Penunjukan sebagai Notaris tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Presiden
Direktur.

Tugas dan kewajiban pokok :
Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham,
sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
PENILAI
KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan
Rasuna Office Park WO 01-02
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta 12960, Indonesia
No. Izin Penilai		
STTD			
Keanggotaan Asosiasi
Pedoman kerja		
Surat Penunjukan

:
:
:
:
:

PB-1.09.00242.
02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 atas nama Ocky Rinaldy.
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No. 95-S-00654.
Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Surat No.121127.001/SRR/SPN-A/TWU/OR tanggal 27 November 2012 untuk penilaian aset
TWU, Surat No.130123.001/SSR/SPN-A/SMP/OR tanggal 23 Januari 2013 untuk penilaian aset
SMP dan Surat No.130111.001/SRR/SPN-A/SSM/OR tanggal 11 Januari 2013 untuk penilaian
aset SSM.

Tugas dan kewajiban pokok :
Ruang lingkup tugas Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan
Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas
nilai pasar aset tetap miliki atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Desember 2012. Dalam melaksanakan tugas penilaian
untuk sampai pada opini atas nilai, Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Peraturan
No. VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman
Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta, 10220
Keanggotaan Asosiasi
Ijin usaha sebagai BAE

:
:

Penunjukan		

:

Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991
tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
Surat Penunjukan sebagai Biro Administrasi Efek tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani
oleh Presiden Direktur.
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Tugas dan kewajiban pokok :
Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan
Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”)
dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan
persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan
melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, 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 Pelaksana Emisi Efek,
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
Perdana Saham sesuai peraturan yang berlaku.
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan
tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam UUPM.
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XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah
& Partners.

167

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.:

0670/01/12/06/13

10 Juni 2013

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK (“PERSEROAN”)
Jl. Ir. H. Juanda III No. 8
Jakarta Pusat
U.p: Direksi
PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal No. Kep-42/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1
tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum (”Peraturan No. IX.C.1”), kami, Assegaf Hamzah & Partners, suatu firma hukum
di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam
firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal
pada Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)) yang telah memiliki Surat
Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13
September 2007 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.
200720 tanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat
Penunjukan tanggal 7 Februari 2013 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan
memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”) sehubungan dengan
rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang
merupakan saham baru dalam jumlah sebesar 271.297.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta
dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per
lembar saham kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan harga penawaran sebesar
Rp 5.500 (lima ribu lima ratus Rupiah) (“Penawaran Umum Perdana”).
Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh PT Indo Premier Securities, PT Deutsche
Securities Indonesia dan PT UBS Securities Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan
Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) sebagaimana dimuat
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 53 tanggal 10 April 2013 sebagaimana diubah
dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 87
tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali II
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 208 tanggal 24 Mei 2013 sebagaimana diubah dengan
Akta Addendum dan Pernyataan Kembali III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 7
Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:
1.

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 54 tanggal 10 April 2013
sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham No. 88 tanggal 14 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham No. 32 tanggal 7 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan
Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Datindo Entrycom
sebagai Biro Administrasi Efek;
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2.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0008/PE/KSEI/0313
tanggal 25 Maret 2013 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

3.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 53 tanggal 10 April 2013 sebagaimana
diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek No. 87 tanggal 14 Mei 2013, Akta Addendum dan Pernyataan Kembali II
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 208 tanggal 24 Mei 2013 dan Akta Addendum
dan Pernyataan Kembali III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 7 Juni
2013, seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta;

4.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 10
April 2013;

5.

Perjanjian Perjanjian Peminjaman Saham antara PT Unitras Pertama, Edwin
Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan Deutsche Bank AG Cabang
Hongkong, UBS AG Cabang Hongkong, PT Indo Premier Securities, PT Deutsche
Securities Indonesia dan PT UBS Securities Indonesia tanggal 10 Juni 2013;dan

6.

Perjanjian Opsi Penjatahan Saham Lebih antara PT Unitras Pertama, Edwin
Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan Deutsche Bank AG Cabang
Hongkong, UBS AG Cabang Hongkong, PT Indo Premier Securities, PT Deutsche
Securities Indonesia dan PT UBS Securities Indonesia tanggal 10 Juni 2013.

Seluruh dana yang diterima sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi
biaya-biaya emisi, akan dipergunakan sebagai berikut:
•

sekitar US$ 50 juta atau Rp 483,5 miliar (kurs tengah rata-rata Bank Indonesia per 31
Desember 2012 Rp 9.670) akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang
Entitas Anak, PT Saratoga Sentra Business (“SSB”) yang jatuh tempo pada 12 Januari
2014 berdasarkan fasilitas pinjaman dengan Standard Chartered Bank;

•

sekitar Rp 359,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang lain-lain
Perseroan yang akan timbul kepada PT Rasi Unggul Bestari sehubungan dengan
akuisisi saham tambahan dalam PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (“MPM”);

•

sisanya akan digunakan Perseroan untuk mendanai kegiatan investasi terutama dalam
3 (tiga) sektor investasi kunci yaitu sumber daya alam, infrastruktur dan produk dan
layanan jasa konsumen, termasuk US$ 8,3 juta sebagai pinjaman mezzanine kepada
PT Lintas Marga Sedaya (“LMS”) melalui PT Bhaskara Utama Sedaya (“BUS”) yang
diperkirakan akan dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2013.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan
dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham No. 111 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Humberg
Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan
atas Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi
Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji
Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar
Modal (“HKHPM”) berdasarkan Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18
Februari
2005
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Keputusan
HKHPM
No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat dari segi hukum
yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami No.
0620/03/12/05/13 tanggal 27 Mei 2013.
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PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam
Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir
Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum
sebagai berikut:
I.

PERSEROAN
1.

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta
Pusat, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 17 Mei
1991, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pengubahan No. 33 tanggal 13
Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan
terakhir kali menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai “Menkumham”) berdasarkan
Surat Keputusan Menkumham No. C2-10198.HT.01.01.Th’92 tanggal 15
Desember 1992, telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal
5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“Akta Pendirian”).
Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan
telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian
Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:
a.

Akta Berita Acara No. 29 tanggal 31 Agustus 1999, yang dibuat di
hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat
Keputusan Menkumham No. C-10.418 HT.01.04.Th.2000 tanggal 17
Mei 2000, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1777/RUB.09.05/VII/2003 tanggal
16 Juli 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 868 (“Akta
No. 29/1999”).
Berdasarkan Akta No. 29/1999, pemegang saham Perseroan telah
menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT 1995”), termasuk mengubah jangka
waktu berdirinya Perseroan menjadi tidak terbatas.

b.

Akta Berita Acara No. 19 tanggal 17 Mei 2002, yang dibuat di hadapan
Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Laporan
Akta
Perubahan
Anggaran
Dasar
No.
C-11891
HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 Juli 2002, telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan dengan No. TDP 090515146284 di Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.
1777/BH.10.24/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari
2004, Tambahan No. 73 (“Akta No. 19/2002”).
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Berdasarkan Akta No. 19/2002, para pemegang saham Perseroan
telah menyetujui:

c.

i.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp
2.500.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000 dengan cara
mengeluarkan 2.500 saham dalam simpanan, masing-masing
saham dengan harga nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya
berjumlah Rp 2.500.000.000; dan

ii.

Perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran
Dasar Perseroan.

Akta Berita Acara No. 59 tanggal 29 November 2002, yang dibuat di
hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang
telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Laporan No. C-14122 HT.01.04.TH.2003 tanggal 20 Juni 2003, telah
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di
bawah No. 1777/RUB.09.05/VII/2003 tanggal 16 Juli 2003, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23
Januari 2004, Tambahan No. 74 (“Akta No. 59/2002”).
Berdasarkan Akta No. 59/2002, para pemegang saham Perseroan
telah menyetujui:

d.

i.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp
5.000.000.000 menjadi Rp 7.700.000.000 dengan cara
mengeluarkan 2.700 saham dalam simpanan, masing-masing
saham dengan harga nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya
berjumlah Rp 2.700.000.000; dan

ii.

Perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran
Dasar Perseroan.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 45
tanggal 14 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menkumham
berdasarkan
Surat
Keputusan
No.
AHU41504.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059432.AH.01.09.Tahun
2008 tanggal 15 Juli 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
dengan No. TDP 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14
Januari 2011, Tambahan No. 410 (“Akta No. 45/2008”).
Berdasarkan Akta No. 45/2008, pemegang saham Perseroan telah
menyetujui untuk menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 2007”).
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e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
No. 89 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada
Menkumham
berdasarkan
Surat
Penerimaan
Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-29895 tanggal 21
September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0075851.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 September
2011 (“Akta No. 89/2011”).
Berdasarkan Akta No. 89/2011, pemegang saham Perseroan telah
menyetujui perubahan Pasal 10 ayat (7), Pasal 13 ayat (2) b, Pasal 14
ayat (6) dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

f.

Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 112 tanggal
29 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar No. AHU-AH.01.10-21530 tanggal 14 Juni 2012 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0053804.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 (“Akta No.
112/2012”).
Berdasarkan Akta No. 112/2012, pemegang saham Perseroan telah
menyetujui perubahan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

g.

Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No.
11 tanggal 18 September 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU57342.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 8 November 2012, telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0097210.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 November 2012, dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No. TDP
09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013 (“Akta No. 11/2012”).
Berdasarkan Akta No. 11/2012, para pemegang saham Perseroan
telah menyetujui:
i.

Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 10.000.000.000
menjadi Rp 500.000.000.000;

ii.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp
7.700.000.000 menjadi Rp 244.167.000.000 dengan cara
mengeluarkan 236.467 saham dalam simpanan, yaitu
sebanyak 2.300 saham dan kemudian mengeluarkan lagi
234.167 saham baru; dan

iii.

Perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran
Dasar Perseroan.
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h.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 112 tanggal 22 Februari 2013,
yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di
Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham
berdasarkan
Surat
Keputusan
Menkumham
No.
AHU09361.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0016289.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, serta telah
diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07576
tanggal 4 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0018026.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 Maret
2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No.
TDP 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013 (“Akta No. 112/2013”).
Berdasarkan Akta No. 112/2013, para pemegang saham Perseroan
telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
i.

ii.

-

Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan,
yang semula masing-masing saham bernilai nominal
sebesar Rp 1.000.000 berubah menjadi masing-masing
saham bernilai nominal Rp 100;

-

Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, yang
semula sebesar Rp 500.000.000.000 berubah menjadi Rp
976.668.000.000, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;

-

Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (Initial
Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham
baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyakbanyaknya sebesar 430.883.000 saham dengan nilai
nominal saham Rp 100, untuk ditawarkan kepada
masyarakat baik di wilayah Republik Indonesia maupun
internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Pemegang saham dengan ini mengesampingkan haknya
untuk mengambil bagian atas saham yang baru
dikeluarkan tersebut.

-

Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan
Keputusan ini, termasuk untuk menetapkan jumlah saham
yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam
jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan
oleh Pemegang Saham dan menyatakan realisasi atau
pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam
rangka penawaran umum Perseroan.

-

menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penawaran umum
perdana Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
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Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan
Dewan Komisaris;



Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan
dengan persetujuan Dewan Komisaris;



Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai
dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
dan



Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek
Indonesia.

iii.

Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan
Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama
Perseroan, dari sebelumnya bernama perseroan terbatas PT
SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, menjadi perseroan terbatas
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk, dan dengan
demikian merubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar
Perseroan.

iv.

Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka
antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam &
LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK
No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, dan (ii)
perubahan-perubahan
lainnya
yang
telah
dijelaskan
sebelumnya.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 112/2013
telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-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 No. IX.J.1”).
Seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dibuat secara sah dan telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia.
2.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana
dinyatakan dalam Akta No. 112/2013, maksud dan tujuan utama Perseroan
adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi,
perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang
kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
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a.

Menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan
sistem komunikasi, barang-barang elektronik dan elektrik,
kimia/petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa
usaha industri lainnya dan memperdagangkan hasil-hasilnya.

b.

Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan,
pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi, gedung, jalan,
jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik
sebagai perencana maupun sebagai pelaksana.

c.

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan
lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan pendirian gedunggedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada dan
melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung-gedung.

d.

Berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan
perumahan (real estate), kawasan industri, gedung kantor, apartemen,
condominium, properti serta pusat perdagangan (shopping centre) dan
berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang
berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah
(landclearing), pemerataan, pemetaan, perkavlingan dan penjualan
tanah baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri
berikut juga segala bangunan yang berada di atasnya.

e.

Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor,
dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal, baik untuk perhitungan
sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas
dasar komisi atau secara amanat.

f.

Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor, komisioner,
perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau
badan hukum lain baik dari luar negeri.

g.

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan.

h.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di
atas, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaanperusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan
atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara
langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau
pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan
lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau
pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan
kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3.

Berdasarkan Akta No. 112/2013, struktur permodalan Perseroan adalah
sebagai berikut:
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Modal Dasar
Modal Ditempatkan
Modal Disetor

:
:
:

Rp 976.668.000.000,00
Rp 244.167.000.000,00
Rp 244.167.000.000,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 9.766.680.000 saham dan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan terbagi atas 2.441.670.000 saham dengan
nilai nominal Rp 100 per saham.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 18 Maret 2013,
susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum
ini adalah sebagai berikut:
NO.

NAMA PEMEGANG SAHAM

JUMLAH SAHAM

JUMLAH (RP)

%

1.

PT Unitras Pertama

857.250.000

85.725.000.000

35,11

2.

Sandiaga Salahuddin
Uno

792.200.000

79.220.000.000

32,44

3.

Edwin Soeryadjaya

792.200.000

79.220.000.000

32,44

4.

PT Saratoga Intiperkasa

20.000

2.000.000

0,01

2.441.670.000

244.167.000.000

100

Jumlah

792.200.000 saham milik Edwin Soeryadjaya dalam Perseroan dan
403.800.000 saham milik Sandiaga Salahuddin Uno dalam Perseroan telah
digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal 30 November 2012
antara (i) Edwin Soeryadjaya bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno
sebagai pemberi gadai, dan (ii) Citibank N.A., Singapura sebagai penerima
gadai.
Struktur permodalan Perseroan sejak saat pendirian sampai dengan tanggal
Pendapat Dari Segi Hukum ini serta susunan pemegang saham Perseroan
adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah
dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh semua
persetujuan yang diperlukan.
4.

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 22 Februari
2013 yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-09517 tanggal 15 Maret 2013, telah
didaftarkan
dalam
Daftar
Perseroan
di
bawah
No.
AHU0022769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013, dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi
Jakarta Pusat dengan No. TDP 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013 (“Akta
No. 113/2013”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35
tanggal 13 Maret 2013 yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan
Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10085 tanggal 19 Maret
2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0024192.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013, dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi
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Jakarta Pusat dengan No. TDP 09.05.1.46.46284 tanggal 9 April 2013 (“Akta
No. 35/2013”), dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham
No. 86 tanggal 14 Mei 2013, yang telah diberitahukan kepada Menkumham
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19078 tanggal 17
Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0045712.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Mei 2013, ketiganya dibuat di
hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“Akta No.
86/2013”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Direksi:
Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Tidak Terafiliasi

:
:
:
:

Sandiaga Salahuddin Uno
Husni Heron
Michael William P. Soeryadjaya
Ngo, Jerry Go

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Indra Cahya Uno
Sidharta Utama Ph.D, CFA
Anangga Wardhana Roosdiono, S.H.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 069/KET-N/V/2013 tanggal 14 Mei 2013
yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, proses pendaftaran Akta
No. 86/2013 dalam daftar perusahaan Kementerian Perdagangan sedang
dalam pengurusan pada instansi terkait.
Keberadaan Direktur Tidak Terafiliasi tersebut dalam susunan Direksi di atas
adalah sebagai pemenuhan ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat, dimana suatu calon perusahaan tercatat wajib memiliki
Direktur Tidak Terafiliasi sekurang-kurangnya 1 orang dari jajaran anggota
Direksi.
Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.I.6, Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2004 tentang
Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
termasuk peraturan di bidang pasar modal.
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5.

Berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 002/LGLSIS/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, Perseroan telah menunjuk Putri Ira
Chaerani Dompas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana
disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang
Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-63/PM/1996, pengangkatan mana akan berlaku efektif sejak 1 April 2013.

6.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit No.
007/LGL-SIS/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, Direksi Perseroan menyatakan
akan membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal
III.1.7 Peraturan BEI No. I-A dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal dimulainya
pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI atau Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan berikutnya, kejadian mana yang lebih cepat
terlaksana.

7.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK Dir-SIS/III/2013
tanggal 15 Maret 2013, Direksi Perseroan memutuskan untuk membentuk Unit
Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.I.7 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang
mempunyai fungsi untuk pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat
independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan
memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis
dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko,
pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Perseroan juga telah
menunjuk Drs. Suryadi Tenegar sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

8.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah
memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang
diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan
penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari
Segi Hukum ini serta Perseroan telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan
belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas
ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut.

9.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh
Perseroan berupa penyertaan saham-saham yang material dalam beberapa
anak perusahaan Perseroan, yaitu:
a.

PT Saratoga Sentra Business (“SSB”) sebanyak 592.999 lembar saham
yang merupakan 99,99% saham dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor dalam SSB.
SSB juga melakukan penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan
sebagai berikut:
i.

PT Interra Indo Resources (“IIR”) sebanyak 217.214 lembar
saham yang merupakan 99,99% saham dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor dalam IIR.
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b.

ii.

PT Sinar Mentari Prima (“SMP”) sebanyak 57.960 lembar
saham yang merupakan 50% saham dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor dalam SMP.

iii.

PT Pelayaran Antarbuana Pertala (“PAP”) sebanyak 750
lembar saham yang merupakan 50% saham dari seluruh
saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PAP.

iv.

PT Satria Sukses Makmur (“SSM”) sebanyak 40.020 lembar
saham yang merupakan 60% saham dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor dalam SSM.

PT Wana Bhakti Sukses Mineral (“WBSM”) sebanyak 18.881.170
lembar saham yang merupakan 73,68% saham dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor dalam WBSM.
WBSM juga melakukan penyertaan saham dalam PT Tri Wahana
Universal (“TWU”) sebanyak 237.500 lembar saham yang merupakan
47,5% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor
dalam TWU.

c.

PT Bumi Hijau Asri (“BHA”) sebanyak 17.499 lembar saham yang
merupakan 99,99% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan
dan disetor dalam BHA.
BHA juga melakukan penyertaan saham dalam PT Sarana Asri (“SA”)
sebanyak 13.800 lembar saham yang merupakan 60% saham dari
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SA.

d.

PT Nugraha Eka Kencana (“NEK”) sebanyak 275.999 lembar saham
yang merupakan 99,99% saham dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor dalam NEK.
NEK juga melakukan penyertaan saham dalam PT Sukses Indonesia
(“SI”) sebanyak 299 lembar saham yang merupakan 99,67% saham
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SI.
SI juga melakukan penyertaan saham dalam SSM sebanyak 26.680
lembar saham yang merupakan 40% saham dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor dalam SSM.

e.

PT Wahana Anugerah Sejahtera (“WAS”) sebanyak 478.813 lembar
saham yang merupakan 99,84% saham dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor dalam WAS.

Perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam poin (a) sampai dengan (e)
untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Anak Perusahaan”.
Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas
secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas.
Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana
disebutkan diatas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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10.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik
Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai
jaminan atas utang Perseroan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak
kepada pihak ketiga, kecuali sebagai berikut:
a.

Dividen yang diterima oleh Perseroan pada PT Adaro Energy Tbk telah
dijaminkan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang Dividen No.
20 tanggal 2 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang diberikan kepada PT Bank
UOB Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal
31 Oktober 2011 yang diperoleh Perseroan;

b.

Rekening Perseroan telah digadaikan berdasarkan Akta Jaminan Gadai
atas Rekening (Deed of Pledge of Bank Account) No. 16 tanggal 2
November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notaris di Jakarta, untuk rekening Perseroan di PT Bank UOB
Indonesia yang diberikan kepada PT Bank UOB Indonesia sehubungan
dengan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 31 Oktober 2011 yang
diperoleh Perseroan;

c.

Saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Adaro Energy Tbk telah
digadaikan berdasarkan Deed of Pledge of Shares Agreement No. 12
tanggal 2 November 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa,
S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang diberikan kepada PT Bank UOB
Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 31
Oktober 2011 yang diperoleh Perseroan, gadai mana baru akan efektif
pada saat terjadi Peristiwa Wanprestasi berdasarkan Perjanjian
Fasilitas tertanggal 31 Oktober 2011;

d.

Saham Perseroan di PT Adaro Energy Tbk dijaminkan sebagian
berdasarkan Perjanjian Gadai Saham (Pledge of Shares Agreement)
tanggal 12 Januari 2012 kepada Standard Chartered Bank, Cabang
Jakarta sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka
yang Dijamin (Secured Term Loan Facility Agreement) tertanggal 12
Januari 2012 yang diperoleh PT Saratoga Sentra Business;

e.

Saham Perseroan di PT Adaro Energy Tbk dijaminkan berdasarkan
Perjanjian Gadai Saham No. 39 tanggal 15 Mei 2013, dibuat di
hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta kepada ING
Bank N.V. Cabang Singapura sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas
Kredit tertanggal 15 Mei 2013;

f.

Saham Perseroan di MPM dijaminkan berdasarkan Perjanjian Gadai
Saham No. 42 tanggal 15 Mei 2013, dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta kepada ING Bank N.V. Cabang
Singapura sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 15
Mei 2013;

g.

Saham Perseroan di PT Adaro Energy Tbk dijaminkan berdasarkan
Perjanjian Gadai Saham No. 141 tanggal 31 Mei 2013, dibuat di
hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta kepada DBS Bank
Ltd dan PT Bank DBS Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Kredit
tertanggal 30 Mei 2013;
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h.

Saham Perseroan di MPM dijaminkan berdasarkan Perjanjian Gadai
Saham No. 142 tanggal 31 Mei 2013, dibuat di hadapan Mala Mukti,
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta kepada DBS Bank Ltd dan PT Bank DBS
Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Kredit tertanggal 30 Mei
2013.

Berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 24 Mei 2013, apabila gadai
atas saham-saham tersebut dieksekusi, maka hal tersebut tidak tidak akan
mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.
Selain itu, Perseroan juga bertindak sebagai penjamin (guarantor) untuk
fasilitas-fasilitas yang diperoleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi,
sebagai berikut:
a.

Berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 23 tanggal
7 Desember 2012, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notaris di Jakarta antara Perseroan dan ING Bank N.V., Cabang
Singapura, sehubungan dengan Facility Agreement sebesar US$
50.000.000 tertanggal 7 Desember 2012 antara (i) PT Wahana
Anugerah Sejahtera, sebagai debitur, (ii) Perseroan, sebagai penjamin,
dan (iii) ING Bank N.V., Cabang Singapura, sebagai kreditur.

b.

Berdasarkan Deed of Corporate Guarantee tertanggal 27 Oktober 2010
antara (1) Perseroan, (2) PT Triputra Agro Persada, (3) PT Gandamitra
Sukses Development, dimana Perseroan, PT Triputra Agro Persada dan
PT Gandamitra Sukses Development bertindak sebagai penjamin dan
(4) PT Bank OCBC Indonesia sebagai agen jaminan, sehubungan
dengan Perjanjian Kredit sebesar US$ 14.000.000 dan Rp
258.000.000.000 tertanggal 26 Oktober 2010 antara (i) PT Agro Maju
Raya (perusahaan asosiasi Perseroan), sebagai debitur, (ii) OverseaChinese Banking Corporation Limited, sebagai Arranger, (iii) OverseaChinese Banking Corporation Limited dan PT Bank OCBC Indonesia,
sebagai kreditur, (iv) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,
sebagai agen fasilitas, dan (v) PT Bank OCBC Indonesia, sebagai agen
jaminan, dimana kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian tersebut
adalah sebesar 25% dari jumlah fasilitas terhutang.
Penjaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk fasilitas di atas telah
proporsional dengan kepemilikan saham Perseroan dalam PT Agro
Maju Raya.

c.

Berdasarkan Corporate Guarantee No. 67 tertanggal 19 Agustus 2011,
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta
antara Perseroan dan PT Bank UOB Indonesia, sehubungan dengan
Perjanjian Fasilitas sebesar US$ 92.000.000 tertanggal 18 Agustus
2011 antara (i) TWU, sebagai penerima pinjaman, (ii) The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, United
Overseas Bank Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,
Cabang Jakarta dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai
Mandated Lead Arranger, (iii) Bank of China Limited, Cabang Jakarta,
sebagai Lead Arranger, (iv) The Hongkong & Shanghai Banking
Corporation Limited, Cabang Jakarta, PT Bank UOB Indonesia, The
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Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta, PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk, dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta,
sebagai pemberi pinjaman awal, (v) The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited, sebagai agen fasilitas, dan (vi) PT Bank
UOB Indonesia, sebagai wali amanat jaminan. Kepemilikan efektif
Perseroan dalam PT Tri Wahana Universal saat ini adalah kurang dari
99%, yaitu sebesar 34,98%. Saat ini corporate guarantee yang
diberikan oleh Perseroan belum proporsional. Berdasarkan Perjanjian
Fasilitas senilai US$ 150.000.000 antara TWU dengan (i) the Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta dan
Standard Chartered Bank, sebagai Mandated Lead Arrangers, (ii) the
Banks dan Financial Institutions, dan (iii) the Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited, selaku Facility Agent, Perseroan akan
memberikan Bantuan Kecukupan Dana (Cash Deficiency Support)
sebagai jaminan atas fasilitas sindikasi tersebut proporsional dengan
kepemilikan efektif Perseroan dalam PT Tri Wahana Universal saat ini,
yaitu sebesar 34,98% dari fasilitas tersebut.
d.

Berdasarkan Corporate Guarantee and Indemnity Agreement
tertanggal 12 Januari 2012 antara Perseroan dan Standard Chartered
Bank, Cabang Jakarta, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas
Pinjaman Berjangka yang Dijamin (Secured Term Loan Facility
Agreement) senilai US$ 50.000.000 tertanggal 12 Januari 2012 antara
(i) Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagai pemberi
pinjaman, dan (ii) PT Saratoga Sentra Business, sebagai penerima
pinjaman.

e.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka yang Dijamin
(Secured Term Loan Facilities Agreement) sebesar US$ 56.340.000
tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana diubah dengan Perubahan
Perjanjian tanggal 22 September 2011, dibuat oleh dan antara: (i)
Seroja-Zhushui Shipping Limited, selaku Peminjam, (ii) Perseroan, (iii)
Seroja-Zhushui 3 Shipping Limited dan Seroja-Zhushui 4 Shipping
Limited, dalam kapasitas masing-masing selaku penjamin, (iv) Li Chen,
selaku penjamin, dan (v) Li Bingjie, selaku penjamin (Li Chen dan Li
Bingjie, selanjutnya disebut Para Penjamin, (vi) Oversea-Chinese
Banking Corporation Limited, sebagai (a) Pemberi Pinjaman, (b) Bank
Lindung Nilai, (c) Mandated Lead Arranger, dan (d) Agen atau Wali
Amanat Jaminan, Para Penjamin telah menyetujui untuk melakukan
penjaminan untuk kepentingan kreditur, secara tanggung renteng,
untuk kepentingan Seroja-Zhushui Shipping Limited. Terkait dengan
pemberian corporate guarantee tersebut oleh Perseroan, Perseroan
telah menandatangani perjanjian dengan Para Penjamin, yaitu: (i)
perjanjian dengan Seroja-Zhushui 3 Shipping Limited, Li Chen, dan Li
Bingjie dan (ii) perjanjian dengan Seroja-Zhushui 4 Shipping Limited,
Li Chen, dan Li Bingjie (“Perjanjian Antara Penjamin”).
Berdasarkan Perjanjian Antara Penjamin tersebut, dalam hal Perseroan
telah membayar jumlah yang terhutang dari Peminjam, Peminjam dan
Para Penjamin yang tidak melakukan pembayaran menyetujui bahwa
kewajiban yang dibayar oleh Perseroan akan dibayarkan kembali
kepada Perseroan. Segala hak yang dimiliki oleh kreditur sebelumnya,
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termasuk segala jaminan yang telah diberikan Peminjam kepada
kreditur sebelumnya, akan beralih kepada Perseroan. Sehubungan
dengan hak Perseroan terhadap Para Penjamin yang tidak melakukan
pembayaran, Perseroan berhak untuk meminta kontribusi pembayaran
dari Para Penjamin yang tidak melakukan pembayaran. Perseroan juga
berhak untuk melakukan segala tuntutan hukum terhadap Para
Penjamin yang tidak melakukan pembayaran, untuk mendapatkan
penggantian atas sejumlah uang yang telah dibayar oleh Perseroan
melebihi porsi Perseroan.
Perjanjian Antara Penjamin dibuat
berdasarkan hukum Negara Singapura dan pendapat hukum mengenai
penjaminan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah
dikonfirmasi oleh Konsultan Hukum Singapura.
11.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau
penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan
deposito oleh Perseroan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen
kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Harta
kekayaan Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan polis-polis
asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal
dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini masih berlaku. Berdasarkan
surat pernyataan Perseroan tertanggal 8 April 2013, seluruh aset material
Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan memadai untuk
menggantikan obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang
dipertanggungkan.

12.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang
dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat
atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan
usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan
usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan
masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan
karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.
Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga
tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum
Perdana serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan
hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali
Perjanjian Fasilitas senilai sampai dengan US$ 400.000.000 antara Perseroan
dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, selaku
Agen Fasilitas (“Perjanjian Fasilitas SIS”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas
SIS, (i) Perseroan diwajibkan untuk memberitahukan rencana Penawaran
Umum kepada krediturnya, melalui The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, selaku Agen Fasilitas, (ii) Perseroan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran dipercepat, apabila Perseroan melakukan penawaran
umum saham perdana dan (iii) Perseroan dilarang melakukan perubahan
terhadap anggaran dasarnya sehubungan dengan kewenangannya untuk
memperoleh pinjaman (Pasal 20.9 Perjanjian Fasilitas SIS).
Sehubungan dengan pembatasan tersebut di atas, Perseroan telah
memberitahukan rencana Penawaran Umum Perdana ini kepada The
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Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited berdasarkan surat
tertanggal 4 Maret 2013. Berdasarkan surat dari The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited tertanggal 18 Maret 2013, seluruh pemberi
pinjaman dalam Perjanjian Fasilitas SIS telah setuju untuk (i)
mengesampingkan kewajiban pembayaran dipercepat yang timbul akibat
Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal
7.5(b)(vi) Perjanjian Fasilitas SIS mengenai kewajiban melakukan pembayaran
dipercepat sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana; (ii) mengizinkan
Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) menghapus Pasal 20.9
Perjanjian Fasilitas SIS;
13.

Transaksi pembelian saham MPM dari PT Rasi Unggul Bestari (“RUB”), Ciroden
Alliance Ltd (“Ciroden”), dan Excel Dragon Overseas Inc (“Excel”) bukan
merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 412/BL/2009 tanggal 25 November
2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
(“Peraturan No. IX.E.1”) dan tidak termasuk transaksi material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK No. 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No.
IX.E.2”).
Setelah pembelian saham MPM dari RUB, Ciroden, dan Excel, Perseroan
memiliki 45,54% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh
dalam MPM. Perseroan tidak melakukan pengendalian di MPM. Namun
demikian, apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk
mengendalikan MPM, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

14.

Transaksi pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh NRC bukan merupakan
transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan tidak termasuk transaksi material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Setelah pembelian saham
baru, dan dengan telah diterimanya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar NRC No. AHU-AH.01.10.22581.Tahun 2013 tanggal 10 Juni
2013 dari Menkumham, maka kepemilikan saham Perseroan di NRC sebesar
8% sebelum Penawaran Umum Perdana NRC telah efektif. Perseroan tidak
akan memiliki pengendalian dalam NRC. Namun demikian, apabila di kemudian
hari Perseroan bermaksud untuk mengendalikan NRC, hal tersebut akan
dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

15.

Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah menandatangani
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
a.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 53 tanggal 10 April 2013
sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 87 tanggal 14 Mei 2013, Akta
Addendum dan Pernyataan Kembali II Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek No. 208 tanggal 24 Mei 2012 dan terakhir kali diubah dengan
Akta Addendum dan Pernyataan Kembali III Perjanjian Penjaminan
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Emisi Efek No. 31 tanggal 7 Juni 2013, seluruhnya dibuat di hadapan
Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta;
b.

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 54 tanggal 10
April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham No. 88 tanggal 14 Mei 2013 dan
terakhir kali diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham No. 32 tanggal 7 Juni 2013, seluruhnya dibuat di
hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT
Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek;

c.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP0008/PE/KSEI/0313 tanggal 25 Maret 2013 dengan PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia;

d.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek
Indonesia tanggal 10 April 2013;

e.

Perjanjian Perjanjian Peminjaman Saham antara PT Unitras Pertama,
Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan Deutsche
Bank AG Cabang Hongkong, UBS AG Cabang Hongkong, PT Indo
Premier Securities, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT UBS
Securities Indonesia tanggal 10 Juni 2013;dan

f.

Perjanjian Opsi Penjatahan Saham Lebih antara PT Unitras Pertama,
Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan Deutsche
Bank AG Cabang Hongkong, UBS AG Cabang Hongkong, PT Indo
Premier Securities, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT UBS
Securities Indonesia tanggal 10 Juni 2013.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
16.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati
ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara
lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) peraturan perusahaan, dan
(iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional. Berdasarkan Surat
Keterangan No. 075/KET-N/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan
oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, pengurusan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atas nama Ngo Jerry Go sebagai Direktur
Tidak Terafiliasi Perseroan sedang dalam proses pengurusan hingga saat ini.

17.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 8 April
2013 dan 14 Mei 2013, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau
perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di
Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan
pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan
kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah
perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat
mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan
usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

18.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 April 2013 dan 14 Mei
2013, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di
luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan lain di
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lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan, baik di Indonesia maupun
di luar negeri, atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang
berwenang, termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan
atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau
hubungan industrial atau kepailitan, atau mengajukan permohonan kepailitan,
atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara
berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha
Perseroan.
II.

ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN
1.

Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki
Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT 2007.

2.

Perubahan atas anggaran dasar Anak Perusahaan telah dibuat sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan telah sah dan
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Republik Indonesia.

3.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan
sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah adalah benar dan
telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar
masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas.

4.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan yang berlaku.

5.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang
dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat
atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan
usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan
usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan yang bersangkutan
dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal
Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut
sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.
Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Anak Perusahaan dengan pihak
ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran
Umum Perdana serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat
merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan,
kecuali:
a.

Secured Term Loan Facility Agreement sebesar US$ 50.000.000
tertanggal 12 Januari 2012 antara SSB, selaku penerima pinjaman dan
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta (“SCB”), selaku pemberi
pinjaman (“Perjanjian Fasilitas SSB”), dimana berdasarkan
Perjanjian Fasilitas SSB (i) SSB diharuskan untuk melakukan
pembayaran dipercepat sehubungan dengan Penawaran Umum
Perdana ini, dan (ii) SSB dilarang untuk melakukan pembagian dividen.
Berdasarkan Surat dari SSB kepada Standard Chartered Bank, Cabang
Jakarta tertanggal 8 Maret 2013, dan sebagaimana telah disetujui oleh
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta pada tanggal 13 Maret
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2013, maka Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta telah
menyetujui untuk mengesampingkan Pasal 14.3(c) Perjanjian Fasilitas
SSB mengenai Pembayaran Dipercepat Sukarela dan Wajib serta untuk
menghapus Pasal 17 (2) Perjanjian Fasilitas SSB mengenai larangan
pembagian dividen.
b.

6.

7.

Facility Agreement sebesar US$ 50.000.000 tertanggal 7 Desember
2012 antara (i) WAS, sebagai penerima pinjaman, (ii) Perseroan,
sebagai penjamin, dan (iii) ING Bank N.V., Cabang Singapura (“ING”),
sebagai pemberi pinjaman (“Perjanjian Fasilitas WAS”), dimana
berdasarkan Perjanjian Fasilitas WAS, Perseroan diharuskan
memberitahukan rencana Penawaran Umum Perdana kepada ING.
Perseroan telah memberitahukan rencana Penawaran Umum Perdana
Perseroan kepada ING pada tanggal 4 Maret 2013. Berdasarkan Surat
dari ING kepada Perseroan dan WAS No. ING/CYP/KL/005/2013
tanggal 19 Maret 2013, ING telah menyetujui rencana Penawaran
Umum Perdana Perseroan dan dengan demikian setuju untuk
mengesampingkan Pasal 7.2 (c) (iii) Perjanjian Fasilitas WAS mengenai
Pembayaran Dipercepat dan mengamandemen Pasal 21.15 Perjanjian
Fasilitas WAS mengenai Amandemen Dokumen Konstitusional.

Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk
menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk:
a.

PAP, Tanda Daftar Perusahaan untuk kantor yang beralamat di Ruko
Cempaka Mas dan sedang dalam proses pengurusan pada instansi
yang berwenang;

b.

SMP, Tanda Daftar Perusahaan yang telah habis masa berlakunya
pada tanggal 6 Februari 2013 dan sedang dalam proses pengurusan
perpanjangan pada instansi yang berwenang.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau
penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak
bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh
Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi
dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum
Indonesia. Harta kekayaan Anak Perusahaan yang dianggap material telah
diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku.
Berdasarkan surat pernyataan TWU dan SMP tertanggal 8 April 2013, seluruh
aset material TWU dan SMP telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan
memadai untuk menggantikan obyek yang diasuransikan atau menutup resiko
yang dipertanggungkan.
Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik
Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa, atau dibebankan
sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban
suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai
berikut:
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a.

Hak Guna Bangunan No. 09 tertanggal 21 Juli 2009 atas wilayah
seluas 72.270 m2 atas nama TWU yang dijaminkan kepada PT Bank
UOB Indonesia dengan Hak Tanggungan Peringkat I, berdasarkan
Sertifikat Hak Tanggungan No. 1944/2011, sehubungan dengan
Perjanjian Fasilitas sebesar US$ 92.000.000 tertanggal 18 Agustus
2011;

b.

Tagihan yang dimiliki TWU dengan nilai penjaminan sebesar US$
115.000.000 yang dijaminkan kepada PT Bank UOB Indonesia
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 62 tanggal 19
Agustus 2011, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris
di Jakarta, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas sebesar US$
92.000.000 tertanggal 18 Agustus 2011;

c.

Inventaris milik TWU dengan nilai penjaminan sebesar US$
115.000.000 yang dijaminkan kepada PT Bank UOB Indonesia
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Inventaris No. 64 tanggal 19
Agustus 2011, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris
di Jakarta, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas sebesar US$
92.000.000 tertanggal 18 Agustus 2011;

d.

Klaim asuransi yang dimiliki TWU dengan nilai penjaminan sebesar
US$ 33.400.000 yang dijaminkan kepada PT Bank UOB Indonesia
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Asuransi No. 63 tanggal
19 Agustus 2011, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notaris di Jakarta sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas sebesar US$
92.000.000 tertanggal 18 Agustus 2011;

e.

Gadai atas Cash Proceed Account, Debt Service Account, Project
Account, dan Operating Account atas nama TWU di PT Bank UOB
Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited telah dijaminkan kepada PT Bank UOB Indonesia, berdasarkan
Pledge of Bank Accounts No. 65 tanggal 19 Agustus 2011
sebagaimana diubah dengan Akta Amendment Agreement No. 59
tanggal 29 September 2011, keduanya dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta sehubungan dengan Perjanjian
Fasilitas sebesar US$ 92.000.000 tertanggal 18 Agustus 2011;

f.

Gadai atas 62.500 saham yang dimiliki oleh WBSM dalam TWU yang
digadaikan kepada PT Bank UOB Indonesia, berdasarkan Pledge of
Shares Agreement No. 53 tanggal 19 Agustus 2011, dibuat di hadapan
Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan
Perjanjian Fasilitas sebesar US$ 92.000.000 tertanggal 18 Agustus
2011;

g.

Gadai atas 175.000 saham yang dimiliki oleh WBSM dalam TWU yang
digadaikan kepada PT Bank UOB Indonesia, berdasarkan Additional
Agreement of Pledge of Shares No. 81 tanggal 24 Agustus 2011,
dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta,
sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas sebesar US$ 92.000.000
tertanggal 18 Agustus 2011;

h.

Kapal Federal I milik SMP yang telah dijaminkan kepada PT Bank UOB
Indonesia dengan Hipotik Peringkat I berdasarkan Grosse Akta No.
98/2011 tanggal 2 Mei 2011 sehubungan dengan Akta Perjanjian
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Kredit No. 47 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 24 Maret
2011 dan Perubahan Kedua Terhadap Akta Perjanjian Kredit tanggal
15 Desember 2011;
i.

Gadai atas 57.960 saham yang dimiliki oleh SSB dalam SMP yang
digadaikankepada PT Bank UOB Indonesia, berdasarkan Akta Gadai
Saham SSB dalam SMP No. 48 tanggal 18 Maret 2011, dibuat di
hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan
dengan Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 18 Maret 2011
sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit
No. 88 tanggal 24 Maret 2011 dan Perubahan Kedua Terhadap Akta
Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2011;

j.

Rekening milik PAP yang telah digadaikan kepada PT Bank UOB
Indonesia, berdasarkan Akta Jaminan Gadai atas Rekening PAP No. 92
tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,
S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No.
47 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta
Perubahan Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 24 Maret 2011 dan
Perubahan Kedua Terhadap Akta Perjanjian Kredit tanggal 15
Desember 2011;

k.

Rekening milik SMP yang telah digadaikan kepada PT Bank UOB
Indonesia, berdasarkan Akta Jaminan Gadai atas Rekening Pendapatan
No. 52 tanggal 18 Maret 2011, dibuat di hadapan James Herman
Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Akta Perjanjian
Kredit No. 47 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 24 Maret
2011 dan Perubahan Kedua Terhadap Akta Perjanjian Kredit tanggal
15 Desember 2011;

l.

Jaminan berupa penyerahan secara cessie atas seluruh tagihan milik
SMP yang diperoleh berdasarkan Time Charter Floating Storage and
Off Load (FSO) Services tanggal 16 Januari 2006, sebagaimana
diubah, kepada PT Bank UOB Indonesia, berdasarkan Akta Pemberian
Jaminan Cessie atas Perjanjian Kontrak No. 89 tanggal 24 Maret 2011,
dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta,
sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 18 Maret
2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian
Kredit No. 88 tanggal 24 Maret 2011 dan Perubahan Kedua Terhadap
Akta Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2011;

m.

Piutang milik SMP dengan nilai penjaminan sebesar US$ 24.000.000
yang dijaminkan secara fidusia kepada PT Bank UOB Indonesia,
berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 129 tanggal 29
April 2011, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di
Jakarta, sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 18
Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan
Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 24 Maret 2011 dan Perubahan Kedua
Terhadap Akta Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2011;

n.

Tagihan klaim asuransi SMP dengan nilai penjaminan sebesar US$
24.000.000 yang dijaminkan secara fidusia kepada PT Bank UOB
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Indonesia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Klaim
Asuransi No. 130 tanggal 29 April 2011, dibuat di hadapan James
Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Akta
Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 24
Maret 2011 dan Perubahan Kedua Terhadap Akta Perjanjian Kredit
tanggal 15 Desember 2011;
o.

Gadai atas 165.540.541 saham milik WAS dalam PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk telah digadaikan kepada ING Bank N.V., Cabang
Singapura berdasarkan Akta Gadai Saham No. 20 tanggal 7 Desember
2012 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta
sehubungan dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan US$
50.000.000 tanggal 7 Desember 2012.

p.

Gadai atas 28.150.000 saham milik WAS dalam PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk telah digadaikan kepada DBS Bank Ltd. dan PT
Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Gadai Saham No. 143 tanggal
31 Mei 2013 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di
Jakarta sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit US$ 80.000.000
tanggal 30 Mei 2013.

Berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 24 Mei 2013, apabila
jaminan-jaminan tersebut dieksekusi, hal tersebut tidak akan mengganggu
kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.
Selain itu, SSB juga bertindak sebagai penjamin berdasarkan Akta Perjanjian
Penanggungan Perusahaan No. 13 tanggal 8 November 2010, dibuat di
hadapan Putu Mahendra S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan fasilitas
yang diperoleh oleh PT Tenaga Listrik Gorontalo berdasarkan Akta Ketentuan
dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga Tahun 2009 No. 15 tanggal
12 Oktober 2010 dan Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 12 Oktober 2010,
antara (i) PT Tenaga Listrik Gorontalo, sebagai debitur, dan (ii) PT Bank CIMB
Niaga, sebagai kreditur.
8.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah
menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan,
antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) peraturan
perusahaan (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Jamsostek dan (iv)
pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.

9.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 8 April
2013 dari Anak Perusahaan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana
dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga
perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan
administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan
sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan
dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan
pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau
kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau

191

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK
HALAMAN: 24

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit.
10.

Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tertanggal 8 April 2013, Anak
Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana,
kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak maupun sengketa di bidang
tata usaha negara.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN
Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan
pembatasan sebagai berikut:
1.

Tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh
Perseroan dan Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun
tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau
pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan
(i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah
otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi
atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang
diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk
dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

2.

Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan
keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami
untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap,
tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak
mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3.

Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan
mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara
sah dan mengikat.

4.

Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan
pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i)
mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara
sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran
atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut
peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

5.

Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota
Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak
Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak
lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

6.

Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang
menyangkut
perizinan,
harta
kekayaan,
atau
perjanjian-perjanjian
atau
perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami
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menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di
Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat
mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan
Anak Perusahaan.
7.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan
atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 10 Juni 2013.

8.

Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara
Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau
dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup
kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum
internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan
dan Anak Perusahaan.

9.

Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran
atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan
kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah
melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah
memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundangundangan maupun kebijakan yang terkait.

10.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(“UU WDP”), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor
Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan
UU WDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan
data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham
berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan dewan komisaris
berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan
dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan
permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT 2007,
Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan
untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada,
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara
lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci
lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT 2007. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT 2007
menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya,
UUPT 2007 tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP. Namun demikian, sampai saat
ini, UU WDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana akan kami uraikan
dalam Laporan Uji Tuntas, terdapat beberapa akta Perseroan dan Anak Perusahaan
yang dibuat setelah UUPT 2007 dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun
saat ini masih sedang dalam proses pendaftaran dalam Tanda Daftar Perusahaan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU WDP. Berdasarkan
UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.
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Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai
konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta
terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha
Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner
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XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konslidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
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Ekshibit A
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 SERTA
1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes

2012

Exhibit A
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 AND
1 JANUARY 2010/31 DECEMBER 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December
2011
2010
Disajikan kembali
Disajikan kembali
(Catatan 3) /
(Catatan 3) /
As restated
As restated
(Note 3)
(Note 3)

1 Januari/
January
2010
31 Desember/
December
2009
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

ASET

ASSETS

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha – setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan
nilai sebesar Rp 3.629.540.016
pada tahun 2012
Piutang lain-lain
Aset keuangan lancar lainnya
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Uang muka dan beban dibayar
di muka
Taksiran tagihan pajak
penghasilan
Rekening bank yang dibatasi
penggunaannya – jangka pendek

CURRENT ASSETS
2e,h,i,
5,40,42

2g,h,i,6,42
2d,g,h,i,7,
39,42
2h,i,8,42
2j,9
21a

21d
2f,h,i,10,
42

Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset keuangan derivatif
2h,u,43
Aset keuangan tersedia untuk
dijual
2h,k,11,42
Aset keuangan tidak lancar lainnya 2h,i,8,42
Investasi pada entitas asosiasi
2h,k,12
Uang muka penyertaan saham
13
Uang muka proyek

1.243.053.324.779

872.323.862.016

994.825.210.677

538.674.800.895

Cash and cash equivalents

178.179.170.843

124.923.205.753

57.977.000.000

59.073.000.000

Trade receivables – net of
allowance for impairment losses
of Rp 3,629,540,016 in 2012

540.573.121.939
2.901.571.582
80.251.076.565
2.157.551.096

131.164.923.414
843.220.824.000
98.612.866.260
1.374.203.940

11.324.606.046
541.722.416.414
2.221.685.546

58.264.170.414
8.687.753.138
1.637.404.367

Other receivables
Other current financial assets
Inventories
Prepaid taxes

3.924.447.837

2.196.651.948

901.515.663

1.865.022.964

356.000.000

505.000.000

Advances and prepaid expenses
Estimated claims for income
tax refund
Restricted cash in banks –
short-term

-

-

121.884.974.457

20.598.671.166

2.172.925.239.098

2.094.415.208.497

-

90.554.727

1.609.328.434.346
-

668.707.151.778
-

Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Derivative financial assets

2.441.742.291.565
6.855.714.032.763
396.795.504.400
6.000.000.000

1.746.677.612.368
4.504.562.378.408
154.024.857.741
4.800.000.000

105.356.243.516
40.153.500.000
3.325.322.000.564
141.985.361.184
13.779.338.736

105.268.243.516
564.000.000.000
2.268.158.052.952
100.088.223.339
6.000.000.000

2m,p,14

32.877.296.383

5.885.708.309

6.255.491.030

6.625.273.751

2l,n,o,p,
15

887.826.375.673

749.619.221.444

20.281.273.612

20.127.161.804

100.682.483.168

100.682.483.168

16.483.587.081
388.896.897

17.063.187.039
25.615.029.401
461.606.900

327.693.031.977
409.799.999

1.207.476.000.000
278.319.671

Available-for-sale financial assets
Other non-current financial assets
Investment in associates
Advances for investments
Advances for projects
Investment properties
- net off accumulated
depreciation of
Rp 2,701,744,289,
Rp 1,509,946,110,
Rp 1,140,163,389
and Rp 770,380,668
in 2012, 2011, 2010 and 2009
Property, plant and equipments
- net off accumulated
depreciation of
Rp 111,853,427,643,
Rp 70,230,900,240,
Rp 11,705,626,248
and Rp 9,468,116,944
in 2012, 2011, 2010 and 2009
Rights on JO revenue – net off
accumulated amortization
of Rp 1,874,122,000,000 and
and Rp 1,629,953,000,000
in 2010 and 2009
Goodwill
Restricted cash in banks –
long-term
Deferred tax assets
Other non-current assets

Jumlah Aset Tidak Lancar

10.738.510.467.930

7.309.482.639.505

3.981.236.040.618

4.522.190.275.033

Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET

12.911.435.707.028

9.403.897.848.002

5.590.564.474.964

5.190.897.426.811

TOTAL ASSETS

Properti investasi – setelah
dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 2.701.744.289,
Rp 1.509.946.110,
Rp 1.140.163.389 dan
Rp 770.380.668 pada tahun
2012, 2011, 2010 dan 2009
Aset tetap – setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 111.853.427.643,
Rp 70.230.900.240,
Rp 11.705.626.248 dan
Rp 9.468.116.944 pada tahun
2012, 2011, 2010 dan 2009
Hak atas pendapatan KSO – setelah
dikurangi akumulasi amortisasi
sebesar Rp 1.874.122.000.000
dan Rp 1.629.953.000.000
pada tahun 2010 dan 2009
Goodwill
Rekening bank yang dibatasi
penggunaannya – jangka panjang
Aset pajak tangguhan
Aset tidak lancar lainnya

2n,q,16
2b,c,p,17
2f,h,i,10,
42
2u,21e
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Ekshibit A/2
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 SERTA
1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 AND
1 JANUARY 2010/31 DECEMBER 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December
2011
2010
Disajikan kembali
Disajikan kembali
(Catatan 3) /
(Catatan 3) /
As restated
As restated
(Note 3)
(Note 3)

1 Januari/
January
2010
31 Desember/
December
2009
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha – pihak ketiga
Utang lain-lain
Beban yang masih harus dibayar
Utang pajak
Pendapatan diterima di muka
Liabilitas jangka panjang yang
jatuh tempo dalam waktu
satu tahun:
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan derivatif
Wesel bayar
Pinjaman kepada pihak ketiga

CURRENT LIABILITIES
2h,i,18,43
2d,h,i,19,
39,43
2h,i,20,43
2u,21b
22

2h,i,s,23,43
2h,o,24,43
2h,i,s,
25,43
2h,r,26
2h,i,s,27,43

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang,
setelah dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam waktu
satu tahun:
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan derivatif
Wesel bayar
Pinjaman kepada pihak ketiga
Liabilitas atas kerugian yang
melebihi nilai tercatat
penyertaan saham
Liabilitas pajak tangguhan

87.724.094.059

144.138.949.998

38.839.108.525
63.442.129.584
24.464.383.659
9.213.425.440

447.195.743.228
20.841.319.827
26.165.045.524
6.022.151.834

9.780.070.923
3.121.336.861
1.574.502.519

3.629.156.346

Trade payables – third parties

2.194.775.070
50.455.021.013
1.633.660.050
342.283.200

Other payables
Accrued expenses
Taxes payable
Unearned revenues

260.410.559.832
691.914.017

129.188.773.416
830.643.176

215.784.000.000
-

-

4.661.575.116
-

881.525.422
-

176.996.000.000
5.239.742.613

1.363.000.000.000
231.216.313.503

489.447.190.232

775.264.152.425

412.495.652.916

1.652.471.209.182

Current portion of long-term
liabilities:
Bank loan
Finance lease payable
Derivative financial liabilities
Notes payable
Loan to third parties
Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES

2h,i,23,43
2h,o,24,43
2h,i,s,
25,43
2h,i,r,26
2h,i,27,43

2.676.438.672.825
696.966.807

490.965.157
-

300.928.656.713
-

2k,12
2u,21e

913.655.002
1.935.296.337

913.655.002
-

1.379.344.815
-

9.042.676.388
-

2w,28

11.688.976.832

8.688.397.791

1.750.000.000

1.250.000.000

Jumlah Liabilitas Jangka
Panjang

2.691.673.567.803

1.506.605.902.222

304.058.001.528

195.107.216.388

Total Non-Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS

3.181.120.758.035

2.281.870.054.647

716.553.654.444

1.847.578.425.570

TOTAL LIABILITIES
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-

-

Derivative financial liabilities
Notes payable
Loan to third parties
Liability arising from loss
exceeding carrying amount of
investment in shares of stocks
Deferred tax liabilities
Allowance for post-employment
benefits

Cadangan imbalan pasca-kerja

-

1.495.333.460.875
1.179.423.397

178.713.000.000
6.101.540.000

Long-term liabilities, net off
current portion:
Bank loan
Finance lease payable

These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit A/3
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010 SERTA
1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A/3
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 AND
1 JANUARY 2010/31 DECEMBER 2009
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December

Catatan/
Notes

2012

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3) /
As restated
(Note 3)

2010
Disajikan kembali
(Catatan 3) /
As restated
(Note 3)

1 Januari/
January
2010
31 Desember/
December
2009
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Modal saham – nilai nominal
Rp 1.000.000 per saham
Modal dasar – 500.000 saham
pada tahun 2012 dan
10.000 saham pada tahun 2011,
2010 dan 2009
Modal ditempatkan dan disetor
penuh – 244.167 saham pada
tahun 2012 dan 7.700 saham
pada tahun 2011, 2010 dan 2009
Tambahan modal disetor - bersih
Selisih nilai transaksi
restrukturisasi
entitas sepengendali
Proforma modal dari transaksi
restrukturisasi entitas
sepengendali
Saldo laba
Surplus revaluasi dari entitas
asosiasi

EQUITY

29

244.167.000.000
73.728.500.000

7.700.000.000
73.728.500.000

7.700.000.000
73.728.500.000

7.700.000.000
73.728.500.000

2x,30

1.298.786.007.701

1.565.640.576.377

1.887.575.549.895

1.862.589.055.203

2x

5.104.076.948.843

3.287.464.462.093

2.475.748.255.470

249.000.000
1.407.648.603.239

31

252.537.718.314

297.013.657.001

104.973.878.876

Selisih kurs atas penjabaran
laporan keuangan
Selisih transaksi perubahan
ekuitas entitas anak dan
entitas asosiasi
Laba yang belum direalisasi atas
aset keuangan tersedia untuk
dijual
Cadangan lindung nilai arus kas
Cadangan nilai wajar di entitas
asosiasi
Komponen ekuitas lainnya

91.422.968.141 (

2b,k

-

2h,11
2h,v

2.140.422.854.518
(
25.375.673.363 )

2h
2b,32

Sub-Jumlah
Kepentingan non-pengendali
Ekuitas - Bersih
JUMLAH LIABILITAS
DAN EKUITAS - BERSIH

8.449.223.927
420.609.318.499
9.608.824.866.580

2b,33

76.332.377.252)

-

-

(

1.600.683.368.852
5.534.053.276
7.482.916.428 (
288.429.846.789
7.057.345.003.564

43.050.673.128) (
4.230.591.399
1.613.457.272) (
311.803.785.044
4.821.096.430.284

-

29.673.870.851 )
1.613.457.272 )
-

Equity attributable to owners
of the parent entity
Share capital – par value of
Rp 1,000,000 per share
Authorized capital
– 500,000 shares in 2012 and
10,000 shares in 2011, 2010
and 2009
Issued and fully paid-up
capital – 244,167 shares
in 2012 and 7,700 shares
in 2011, 2010 and 2009
Additional paid in capital – net
Difference in value of
restructuring transactions
between entities
under common control
Proforma capital arising from
restructuring transactions
between entities under
common control
Retained earnings
Surplus of revaluation of
associates
Difference in foreign currency
translation of financial
statements
Differences arising from
transactions resulting in
changes in the equity
of subsidiaries and
associates
Unrealized gain on available-forsale financial assets
Cash flow hedge reserve
Fair value reserve of associates
Other equity component

3.320.627.830.319

Sub-Total

121.490.082.413

64.682.789.791

52.914.390.236

22.691.170.922

Non-controlling interest

9.730.314.948.993

7.122.027.793.355

4.874.010.820.520

3.343.319.001.241

Equity - Net

12.911.435.707.028

9.403.897.848.002

5.590.564.474.964

5.190.897.426.811

TOTAL LIABILITIES AND
EQUITY – NET

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
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See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part
of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit B

Exhibit B

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Note

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2012

2010
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

PENDAPATAN – BERSIH

2d,q,t,34,
39

2.358.101.402.250

1.130.009.617.767

755.708.418.199

REVENUES - NET

BEBAN POKOK PENDAPATAN

2l,m,t,35

2.073.492.924.967

1.083.145.044.223

244.538.782.721

COST OF REVENUES

284.608.477.283

46.864.573.544

511.169.635.478

GROSS PROFIT

137.813.324.029

138.790.596.853

57.442.241.136

OPERATING EXPENSES

453.727.394.342

OPERATING PROFIT (LOSS)

427.236.262.367
25.841.790.718
11.177.797.581

OTHER INCOME (EXPENSES)
Share in net profit of
associates – Net
Dividend income
Finance income – Net
Gain on dilution of interest
in associate

LABA KOTOR
BEBAN USAHA

2l,t,w,36

LABA (RUGI) USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Bagian laba bersih dari entitas
asosiasi – Bersih
Penghasilan dividen
Pendapatan keuangan – Bersih
Keuntungan atas dilusian kepentingan
pada entitas asosiasi
Keuntungan dari pembubaran entitas
anak
Beban keuangan
Kerugian selisih kurs - Bersih
Kerugian yang belum direalisasi atas
instrumen keuangan derivatif - bersih
Beban penghapusan piutang
tak tertagih
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan
entitas anak dan entitas asosiasi
Penghasilan goodwill negatif dari
entitas anak
Kerugian atas penurunan nilai goodwill
Rupa-rupa – Bersih

146.795.153.254 (

91.926.023.309 )

2t
2k,12
2k
2h

1.952.794.245.641
76.665.540.000
17.627.803.727

856.563.014.699
40.278.632.882
19.138.527.898

3.618.542.432

-

2h,37

(

1.182.000.000
216.561.170.450 )(

58.201.944.329 ) (

2i

(

45.917.948.369 )(

28.964.026.051 ) (

2h

(

5.372.610.490 )(

1.372.490.579 )

2g,h

(

4.383.691.350 )(

5.668.075.860 )

2b,k

(

366.777.030 )(

20.756.974.709 )

2c
2c,17

(
11.104.632.713

36.423.360.374
3.907.295.438 )
6.707.959.243 (

112.670.455.878)

Gain on dissolution of subsidiaries
Finance cost
Loss on foreign exchange
43.167.343.350)
differences – Net
Unrealized loss on derivative financial
instruments - net
-

368.371.447.490
11.081.745.335)

Bad debt expenses
Gain (loss) on divestment of
subsidiaries and associates
Negative goodwill income in
subsidiaries
Impairment loss of goodwill
Miscellaneous - Net

Jumlah Penghasilan
Lain-lain – Bersih

1.790.390.566.824

840.240.688.130

665.707.753.593

Total Other Income – Net

LABA SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN

1.937.185.720.078

748.314.664.821

1.119.435.147.935

PROFIT BEFORE INCOME TAX

PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Pajak penghasilan - bersih
LABA TAHUN BERJALAN
(Dipindahkan)

2u
21c
21e

(
(

12.949.758.894 ) (
13.359.796.703 )

11.624.889.207 ) (
23.532.975.077

42.258.337.374)
-

INCOME TAX
Current
Deferred

(

26.309.555.597 )

11.908.085.870 (

42.258.337.374)

Income tax - net

1.910.876.164.481

760.222.750.691
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1.077.176.810.561

PROFIT FOR THE YEAR
(Brought forward)

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Note

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
(Kerugian) keuntungan yang belum
direalisasi atas perubahan nilai
wajar aset keuangan tersedia untuk
dijual - bersih
Selisih kurs atas penjabaran
laporan keuangan
Bagian pendapatan
komprehensif lain entitas
asosiasi
Keuntungan yang belum
direalisasi atas perubahan nilai
wajar aset keuangan tersedia
untuk dijual - bersih
Selisih kurs atas penjabaran
laporan keuangan
Cadangan nilai wajar
Surplus revaluasi dari entitas
asosiasi
Cadangan lindung nilai arus kas

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2012

LABA TAHUN BERJALAN
(Pindahan)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1.910.876.164.481

760.222.750.691

2010
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)
1.077.176.810.561

PROFIT FOR THE YEAR
(Carried forward)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

2h,12

(

102.287.876.634 )

2i

(

6.411.698.032 )

1.600.683.368.852
-

Unrealized (loss) gain on changes
in fair value of available-for-sale
financial assets - net
Difference in foreign currency
translation of financial statements

-

Share in other comprehensive
income of associates

2h,12

642.027.362.300

2i
2h

-

170.174.849.002 (
966.307.499

`104.973.878.876
4.230.591.399

629.083.278.810

1.726.790.605.302

109.204.470.275

Total Other Comprehensive
Income - Net

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

2.539.959.443.291

2.487.013.355.993

1.186.381.280.836

TOTAL COMPREHENSIVE
INCOME FOR THE YEAR

Laba yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

1.816.612.486.750
94.263.677.731 (

797.481.373.836
37.258.623.145)

`
1.068.099.652.231
9.077.158.330

Profit attributable to:
Owners of the parent entity
Non-controlling interests

1.910.876.164.481

760.222.750.691

1.077.176.810.561

Jumlah Pendapatan Komprehensif
Lain - Bersih

Jumlah laba komprehensif yang
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
ENTITAS INDUK

2b

2b

2y,38

44.475.938.686 )
30.909.726.639 )

76.332.377.252 )
9.096.373.700
192.039.778.125
1.303.461.877

2v

(
(

-

Unrealized gain on changes
in fair value of available-for-sale
financial assets - net
Difference in foreign currency
translation of financial
statements
Fair value reserve
Surplus of revaluation of
associates
Cash flow hedge reserve

2.449.687.959.983
90.271.483.308 (

2.524.271.979.138
37.258.623.145 )

1.177.304.122.507
9.077.158.329

2.539.959.443.291

2.487.013.355.993

1.186.381.280.836

2.099,59

10.356,90

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
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Total comprehensive income
attributable to:
Owners of the parent entity
Non-controlling interests

EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE
TO OWNERS OF THE PARENT
13.871,42
ENTITY

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part
of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language
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Exhibit C

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent company
Selisih
Selisih nilai
transaksi

ekuitas

transaksi

entitas anak dan

restrukturisasi

belum

Selisih kurs atas

entitas asosiasi/

entitas

direalisasi atas

sepengendali/

penjabaran

Differences

sepengendali/

aset keuangan
tersedia untuk

Difference

disetor – bersih/

Uang muka

Proforma
modal dari

entitas

restrukturisasi

Tambahan modal

transaksi
perubahan

Laba yang

laporan

arising from

Proforma capital

in value of

Surplus revaluasi

keuangan/

transactions

arising from

dijual/

Cadangan

restructuring

dari entitas

Differences in

resulting in

restructuring

Unrealized

lindung nilai

Komponen

transactions

asosiasi/

foreign currency

changes in the

transactions

gain on

arus kas/

Cadangan

Additional

setoran modal/

between entities

Surplus of

translation of

equity of

between entities

available-for-

Cash flow

nilai wajar /

ekuitas lainnya/

Kepentingan

Jumlah ekuitas

Other

Saldo laba/

non-pengendali/

- bersih/

Catatan/

Modal saham/

paid-in

Advance

under common

revaluation of

financial

subsidiaries and

under common

sale financial

hedge

Fair value

equity

Retained

Non-controlling

Total

Note

Share capital

capital - net

for capital

control

associates

statements

associates

control

assets

reserve

reserve

component

earnings

interests

equity - net

Jumlah/ Total

Saldo pada tanggal 1 Januari 2010

Balance as of 1 January 2010

sebelum penyesuaian sehubungan

before adjustment related to

dengan pencabutan PSAK No. 40

7.700.000.000

Penyesuaian

73.728.500.000

-

-

-

-

18.335.290.000

4.228.930.042.028

-

-

( 2.285.811.403.070 )

110.203.454.606 )

-

-

-

( 2.256.137.532.219 )

-

-

2.256.137.532.219

( 18.335.290.000 ) (

249.000.000

-

-

(

1.613.457.272 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.297.445.148.633

3.338.963.120.319

110.203.454.606 (

18.335.290.000 )

4.355.880.922

3.343.319.001.241

18.335.290.000

-

Penyesuaian sehubungan dengan

revocation of SFAS No. 40

Adjustments

Adjustment related to

pencabutan PSAK No. 40

-

-

-

-

-

revocation of SFAS No. 40

Saldo pada tanggal 1 Januari 2010
setelah penyesuaian sehubungan dengan

Balance as of 1 January 2010

pencabutan PSAK No. 40 (Disajikan

after adjustment related to

kembali)

7.700.000.000

73.728.500.000

-

1.862.589.055.203

-

-

-

-

-

-

(

29.673.870.851 )

249.000.000

-

-

-

-

(

1.613.457.272 )

-

1.407.648.603.239

3.320.627.830.319

22.691.170.922

3.343.319.001.241

-

-

-

26.119.100.000

26.119.100.000

Uang muka setoran modal di entitas anak

revocation of SFAS No. 40 (As restated)

Advances for capital in Subsidiary by

oleh kepentingan non-pengendali

-

-

-

-

-

non-controlling interest
Difference in value of restructuring

Selisih transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali

transactions between entities
30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.986.494.692

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.986.494.692

-

24.986.494.692

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

6.467.500.001 ) (

6.467.500.001 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

2.756.312 ) (

2.756.312 )

Pembagian dividen kepada kepentingan

Distribution of dividend to non-

non-pengendali

Komponen ekuitas lainnya dari
kepentingan non-pengendali

under common control

controlling interest

Other equity component of non32

controlling interest

Differences arising from
Selisih transaksi perubahan

transactions resulting in

ekuitas entitas anak dan

changes in the equity of

entitas asosiasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

13.376.802.277 )

-

-

-

-

311.803.785.044

-

-

-

-

-

-

-

298.426.982.767

-

298.426.982.767

subsidiaries and associates

Kepentingan non-pengendali yang timbul
dari kombinasi bisnis

33

-

-

1.497.217.297

1.497.217.297

Non-controlling interest from business
combination
Proforma capital arising from restructuring

Proforma modal dari transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali

transactions between entities under
-

-

-

-

-

-

-

(

249.000.000)
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-

-

-

-

-

(

249.000.000 )

-

(

249.000.000 )

common control

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
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Exhibit C/2

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent company
Selisih
Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi

Tambahan modal
disetor – bersih/

Uang muka

transaksi

Proforma

perubahan

modal dari

ekuitas

transaksi

entitas anak dan

restrukturisasi

belum

entitas asosiasi/

entitas

direalisasi atas

Laba yang

entitas

Selisih kurs atas

sepengendali/

penjabaran

Differences

sepengendali/

aset keuangan

Cadangan

Difference

laporan

arising from

Proforma capital

tersedia untuk

lindung nilai
wajar arus

in value of

Surplus revaluasi

keuangan/

transactions

arising from

dijual/

restructuring

dari entitas

Differences in

resulting in

restructuring

Unrealized

kas/

Komponen
Kepentingan

Jumlah ekuitas

Other

Saldo laba/

non-pengendali/

- bersih/

Catatan/

Modal saham/

paid-in

Advance

under common

revaluation of

financial

subsidiaries and

under common

sale financial

fair value

Fair value

equity

Retained

Non-controlling

Total

Note

Share capital

capital - net

for capital

control

associates

statements

associates

control

assets

reserve

reserve

component

earnings

Jumlah/ Total

interests

equity - net

-

-

-

-

104.973.878.876

-

-

-

-

4.230.591.399

-

-

1.068.099.652.231

1.177.304.122.506

9.077.158.330

1.186.381.280.836

104.973.878.876

-

-

-

4.230.591.399 (

311.803.785.044

2.475.748.255.470

4.821.096.430.284

52.914.390.236

4.874.010.820.520

-

-

-

-

-

9.329.498.235

9.329.498.235

Additional

setoran modal/

transactions

asosiasi/

foreign currency

changes in the

transactions

gain on

Cash flow

Cadangan

between entities

Surplus of

translation of

equity of

between entities

available-for-

hedge

nilai wajar/

ekuitas lainnya/

Total comprehensive income
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010

7.700.000.000

73.728.500.000

-

1.887.575.549.895

(

43.050.673.128)

1.613.457.272 )

for the year
Balance as of 31 December 2010

Uang muka setoran modal di entitas anak
oleh kepentingan non-pengendali di
entitas anak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Setoran modal saham di entitas anak oleh

Advances for capital
Paid-up capital of subsidiaries by

kepentingan non-pengendali

Pelepasan entitas anak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

22.500.000.000

22.500.000.000

non-controlling interest

31.009.206.961 ) (

31.009.206.961 )

Divestment of subsidiaries

Penyesuaian sehubungan dengan

Adjustment related to first

penerapan pertama kali

time adoption

PSAK No.15 (Revisi 2009)

-

-

-

-

-

-

43.050.673.128

-

-

-

-

-

(

42.267.933.617 )

782.739.511

(

782.739.511 )

-

Penyesuaian sehubungan dengan

of SFAS No. 15 (revised 2009)
Adjustment related to first

penerapan pertama kali

time adoption

PSAK No.22 (Revisi 2010)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.502.766.404

56.502.766.404

548.634.297

57.051.400.701

of SFAS No. 22 (revised 2010)
Difference in value of
restructuring transactions

Selisih transaksi restrukturisasi
enititas sepengendali

Komponen ekuitas lainnya

between entities under
30

32

-

-

-

-

-

-

(

321.934.973.518 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

-

-

-

-

-

-

-

( 23.373.938.255)

-

(

321.934.973.518 )

-

23.373.938.255) (

(

321.934.973.518 )

95.306.535 ) (

23.469.244.790)

Pembagian dividen kas kepada kepentingan

Other equity component
Distribution of cash dividend

non-pengendali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

691.547.800 ) (

691.547.800 )

Kepentingan non-pengendali yang timbul
dari kombinasi bisnis

common control

to non-controlling interest
Non-controlling interest arising

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.227.690.975

49.227.690.975

from business combination
Total comprehensive income

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

Saldo pada tanggal 31 Desember 2011

7.700.000.000

73.728.500.000

-

-

-

1.565.640.576.377

192.039.778.125 (

76.332.377.252 )

-

-

1.600.683.368.852

1.303.461.877

9.096.373.700

-

297.013.657.001 (

76.332.377.252 )

-

-

1.600.683.368.852

5.534.053.276

7.482.916.428

288.429.846.789

207

797.481.373.836

2.524.271.979.138

3.287.464.462.093

7.057.345.003.564

(

37.258.623.145 )

2.487.013.355.993

64.682.789.791

7.122.027.793.355

for the year

Balance as of 31 December 2011

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent company
Selisih
Selisih nilai
transaksi
restrukturisasi

Tambahan modal

transaksi

Proforma

perubahan

modal dari

ekuitas

transaksi

entitas anak dan

restrukturisasi

belum

entitas asosiasi/

entitas

direalisasi atas

Laba yang

entitas

Selisih kurs atas

sepengendali/

penjabaran

Differences

sepengendali/

aset keuangan

Cadangan

Difference

laporan

arising from

Proforma capital

tersedia untuk

lindung nilai
wajar arus

In value of

Surplus revaluasi

keuangan/

transactions

arising from

dijual/

restructuring

dari entitas

Differences in

resulting in

restructuring

Unrealized

kas/

Komponen

disetor – bersih/

Uang muka

transactions

asosiasi/

foreign currency

changes in the

transactions

gain on

Cash flow

Cadangan

Additional

setoran modal/

between entities

Surplus of

translation of

equity of

between entities

available-for-

hedge

nilai wajar/

ekuitas lainnya/

Kepentingan

Jumlah ekuitas

Other

Saldo laba/

non-pengendali/

- bersih/

Catatan/

Modal saham/

paid-in

Advance

under common

revaluation of

financial

subsidiaries and

under common

sale financial

fair value

Fair value

equity

Retained

Non-controlling

Total

Note

Share capital

capital - net

for capital

control

associates

statements

associates

control

assets

reserve

reserve

component

earnings

Jumlah/ Total

interests

equity - net

-

-

1.600.683.368.852

288.429.846.789

3.287.464.462.093

7.057.345.003.564

-

-

-

-

Saldo pada tanggal 31 Desember

Balance as of 31 December 2011

2011 (Pindahan)
Setoran modal saham

7.700.000.000
29

236.467.000.000

73.728.500.000
-

-

1.565.640.576.377

-

297.013.657.001 (

-

-

76.332.377.252 )
-

5.534.053.276
-

7.482.916.428
-

64.682.789.791

236.467.000.000

7.122.027.793.355

-

236.467.000.000

(Carried forward)
Paid in capital
Difference in value of
restructuring transactions

Selisih transaksi restrukturisasi

between entities under

enititas sepengendali

30

-

-

-

Komponen ekuitas lainnya

32

-

-

-

(

266.854.568.676 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103.485.948.148

-

(

266.854.568.676 )

103.485.948.148

-

(

(

9.278.368.586 )

266.854.568.676 )

94.207.579.562

Pembagian dividen kas kepada
kepentingan non-pengendali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

618.650.994 ) (

618.650.994 )

non-controlling interest
Paid-up capital of Subsidiary by

oleh kepentingan non-pengendali
Pelepasan entitas anak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.323.390.000

7.323.390.000

(

1.147.011.735 ) (

1.147.011.735 )

(

29.743.549.371 ) (

1.050.025.810 )

Akuisisi dari kepentingan

non-controolling interest
Divestment of subsidiary
Acquistion from non-controlling

33

28.693.523.561

-

28.693.523.561

Jumlah laba komprehensif
tahun berjalan

Other equity component
Distribution of cash dividend to

Setoran modal saham di entitas anak

non-pengendali

common control

interest
Total comprehensive income

-

-

-

-

(

44.475.938.686 )

167.755.345.393

-

-

539.739.485.666 (

30.909.726.639 )

966.307.499

91.422.968.141

-

-

2.140.422.854.518 (

25.375.673.363 )

8.449.223.927

-

1.816.612.486.750

2.449.687.959.983

90.271.483.308

2.539.959.443.291

420.609.318.498

5.104.076.948.843

9.608.824.866.580

121.490.082.413

9.730.314.948.993

for the year

Saldo pada tanggal 31 Desember
2012

244.167.000.000

73.728.500.000

1.298.786.007.701

252.537.718.315

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole
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Balance as of 31 December 2012
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Exhibit D

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2012

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan
2.304.407.170.749 1.304.766.417.026
Pembayaran kas kepada pemasok
( 2.128.426.666.177 ) ( 1.707.028.040.708) (
Pembayaran kas kepada karyawan
(
66.458.663.223 ) (
38.794.776.442) (
(Pembayaran) penerimaan dari (untuk) operasi
lainnya
(
402.491.048.226 ) (
127.459.140.259)
Kas (untuk) dari operasi
Penerimaan dari pendapatan keuangan
Penerimaan dari taksiran tagihan
pajak penghasilan badan
Pembayaran atas beban keuangan
Pembayaran pajak penghasilan

(

2010
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)
758.036.637.518
26.944.977.308)
26.191.804.638)
8.230.825.036

(Payment) receipt from (to) other operating

292.969.206.877 ) (

568.515.540.383)

713.130.680.608

Cash (for) from operations

17.627.803.726

19.034.024.126

11.177.797.581

Receipts of finance income
Receipts of estimated claims for
income tax refund
Payments of finance cost
Payment of income tax

(
(

172.876.805.700 ) (
16.089.246.696 ) (

Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi (

464.307.455.547 ) (

615.332.882.837)

530.278.222.825

1.016.547.467.536
840.319.252.418
(

244.348.140.768
261.344.907.586)

123.838.258.885
6.424.336.724
-

9.692.341.596

28.020.874.377

416.465.390.744

(
(

2.013.236.241
312.452.646.659 ) (
156.321.065.643 ) (

444.996.802
64.789.496.557) (
322.047.669.605) (

(
(
(

84.223.116.252 )
28.183.387.178 )
1.200.000.000 ) (

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dari pendapatan dividen
Penerimaan dari aset keuangan lain-lain
Penempatan pada aset keuangan lain-lain
Penerimaan dari penjualan entitas anak
dan asosiasi
Penerimaan dari penjualan aset tetap
Pembayaran uang muka penyertaan saham
Perolehan aset tetap
(Penempatan pada) penerimaan dari rekening
bank yang dibatasi penggunaannya
Perolehan properti investasi
Pembayaran uang muka proyek
Kas dan setara kas dari entitas anak
yang diakuisisi
Penempatan pada penyertaan saham
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas
investasi

356.000.000
58.550.190.593) (
7.657.175.987) (

41.000.000
82.050.637.845)
2.365.324.660)

4.800.000.000) (

( 1.506.939.560.989 ) (

22.623.727.244
407.724.944.184) (

345.115.612.000)

(

462.980.983.801)

989.241.041.135

220.747.478.930 ) (

302.288.294.940

151.593.036.328)
42.437.219.036)

879.782.968.023
7.779.338.736)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman bank
1.357.197.800.469 1.624.522.234.291
516.712.656.713
Penerimaan setoran modal
236.467.000.000
Penerimaan setoran modal di entitas anak dari
kepentingan non-pengendali
7.323.390.000
22.500.000.000
Pembayaran untuk pinjaman kepada
pihak ketiga
(
424.062.583.125 ) (
5.239.742.613) (
232.078.110.890)
Pembayaran untuk sewa pembiayaan
(
822.205.558 ) (
703.142.000)
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali oleh entitas anak
(
618.650.994 ) (
691.547.800) (
6.467.500.001)
Penerimaan uang muka setoran modal di entitas
anak dari kepentingan non pengendali
9.329.498.235
26.119.100.000
Pembayaran untuk pinjaman bank
(
78.376.000.000 ) (
516.712.656.713)
Pembayaran untuk wesel bayar
(
176.996.000.000) ( 1.367.655.000.000)
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas
pendanaan

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Receipt from customers
Payment to suppliers
Payment to employees

1.097.108.750.792

956.008.643.400 ( 1.063.368.854.178)

Cash (for) from operating activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from dividend income
Proceeds from other financial assets
Placement in other financial assets
Proceeds from sale of subsidiaries and
associates
Proceeds from sale of property, plant
and equipments
Payment of advances for investments
Acquisition of property, plant and equipments
(Placement in) proceeds from restricted cash
in bank
Acquisition of investment properties
Payment of advances for project
Cash and cash equivalents from
acquisition of subsidiaries
Placement in investment in shares of stocks
Net cash flows (for) from investing
activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from bank loan - net
Paid-up capital
Receipt of paid-up capital in subsidiary
from non-controlling interest
Repayment of loan to third
party
Repayment of finance lease
Payment of dividend to non-controlling
interest by the subsidiary
Receipt of advance for capital in subsidiary
from non-controlling interest
Repayment of bank loan - net
Repayment of notes payable
Net cash flows from (for) financing
activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN
SETARA KAS

412.053.816.315 (

122.305.223.238)

456.150.409.782

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS PADA
AWAL TAHUN

872.323.862.016

994.825.210.677

538.674.800.895

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS DARI ENTITAS ANAK
YANG DILEPAS
KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN

(

41.324.353.552 ) (
1.243.053.324.779

196.125.423)
872.323.862.016

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan
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994.825.210.677

CASH AND CASH EQUIVALENTS FROM
DIVESTED SUBSIDIARIES
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
END OF YEAR

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements
on Exhibit E which are an integral part
of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
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Exhibit E

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM

1.

a. Pendirian Perusahaan

GENERAL
a. Company Establishment

PT Saratoga Investama Sedaya (“Perusahaan”)
didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris
No. 41 tanggal 17 Mei 1991 juncto Akta Notaris
No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dari
Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di
Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan tersebut
telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia) Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. C2–10198 HT.01.01.TH 1992
tanggal 15 Desember 1992 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19
tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973.

PT Saratoga Investama Sedaya (“the Company”) was
established in Jakarta based on Notarial Deed
No. 41 dated 17 May 1991 in conjuction with
Notarial Deed No. 33 dated 13 July 1992, both of
Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notary in Jakarta.
The Deed of Establishment was approved by the
Minister of Justice (recently known as the Minister
of Law and Human Rights) of the Republic of
Indonesia by virtue of his decree No. C2-10198
HT.01.01. TH1992 dated 15 December 1992 and was
published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 19 dated 5 March 1993, Supplement
No. 973.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta
Notaris No. 11 tanggal 18 September 2012 dari
Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta,
mengenai peningkatan modal dasar, modal
ditempatkan
dan
modal
disetor
penuh
Perusahaan.
Perubahan
tersebut
telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-57342.AH.01.02.Tahun
2012 tanggal 8 November 2012. Sampai dengan
tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, akta
perubahan tersebut belum diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

The Company’s Articles of Association was amended
several times, most recently by Notarial Deed
No. 11 dated 18 September 2012 of Darmawan Tjoa,
SH, SE, Notary in Jakarta, concerning the increment
of the Company’s authorized, issued and paid-up
capital. The amendment was approved by the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia by virtue of his decree No. AHU-57342.
AH.01.02.Tahun 2012 dated 8 November 2012. Up to
the date of completion of these financial
statements, the deed has not been published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan
kantor pusatnya terletak di Jl. Ir. Juanda III/8,
Gambir, Jakarta Pusat. Perusahaan memulai
kegiatan komersialnya pada tahun 1992.

The Company is domiciled in Jakarta, with its head
office located at Jl. Ir. Juanda III/8, Gambir,
Central Jakarta. The Company commenced its
commercial activities in 1992.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan terutama
di
bidang
perindustrian,
perdagangan,
perbengkelan, pengangkutan, pertambangan,
perkebunan, pertanian, pembangunan, jasa dan
konsultasi.

In accordance with Article 3 of the Company’s
Articles of Association, the Company’s scope of
activities is to engage mainly in industrial, trading,
workshop, freight, mining, plantation, agriculture,
construction, service, and consultancy.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM (Lanjutan)

1.

b. Dewan Komisaris dan Direksi

GENERAL (Continued)
b. Board of Commissioners and Directors

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan
adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the
composition of the Board of Commissioners and
Directors of the Company, are as follow:

2012

2011

2010

Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Rosan Perkasa
Darmada Henricus

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Rosan Perkasa
Darmada Henricus

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Rosan Perkasa
-

Presiden Direktur
Direktur
Direktur

Sandiaga S. Uno
Suryadi Tenegar
Husni Heron

Sandiaga S. Uno
Suryadi Tenegar
Husni Heron

Sandiaga S. Uno
Suryadi Tenegar
Husni Heron

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
President Director
Director
Director

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama
disebut sebagai “Grup”) mempekerjakan masingmasing 140, 129 dan 48 karyawan tetap (Tidak
diaudit).

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the
Company and subsidiaries (hereinafter collectively
referred to as the “Group”) employed 140, 129 and
48 permanent employees, respectively (Unaudited).

Induk perusahaan adalah PT Unitras Pertama,
sedangkan induk utama Perusahaan adalah
PT Saratoga Intiperkasa.

The parent of the Company is PT Unitras Pertama,
while its ultimate parent is PT Saratoga Intiperkasa.

c. Entitas anak

c. Subsidiaries

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan
tidak langsung pada entitas anak berikut ini:

Entitas Anak/
Subsidiaries

Domisili/
Domicile

Kegiatan usaha/
Scope of
business

The Company has direct and indirect ownership in
the following subsidiaries:

Persentase
kepemilikan/
Percentage of
ownership
2012
2011
2010
%
%
%

Mulai
beroperasi
komersial/
Commencement
of commercial
operations

2012
Rp

Jumlah aset sebelum eliminasi/
Total assets before elimination
2011
Rp

2010
Rp

Kepemilikan langsung/ Direct ownership
PT Saratoga Sentra
Business (SSB)

Jakarta

Investasi/
Investment

99,99

99,99

99,99

2005

1.572.135.502.404

1.211.649.784.894

409.672.075.427

PT Nugraha Eka Kencana Jakarta
(NEK)

Investasi/
Investment

99,99

99,99

99,99

2003

430.508.469.418

253.985.097.723

187.604.796.138

PT Wahana Anugerah
Sejahtera (WAS)

Jakarta

Investasi/
Investment

99,84

98,18

98,18

2005

2.456.572.727.229

888.064.396.461

630.260.683.034

PT Saratoga Sedaya
Utama (SSU)

Jakarta

Investasi/
Investment

-

60,00

60,00

1992

-

646.011.175

646.011.175

PT Alberta Investama
Sedaya(AIS)

Jakarta

Investasi/
Investment

-

99,99

99,99

2004

-

1.297.279.242.400

1.467.609.242.400
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM (Lanjutan)

1.

c. Entitas anak(Lanjutan)

Entitas Anak/
Subsidiaries

Domisili/
Domicile

GENERAL (Continued)
c. Subsidiaries (Continued)

Kegiatan usaha/
Scope of
business

Persentase
kepemilikan/
Percentage of
ownership
2012
2011
2010
%
%
%

Mulai
beroperasi
komersial/
Commencement
of commercial
operations

2012
Rp

Jumlah aset sebelum eliminasi/
Total assets before elimination
2011
Rp

2010
Rp

Kepemilikan langsung/ Direct ownership
PT Bumi Hijau Asri
(BHA)

Jakarta

Investasi/
Investment

99,99

99,60

99,99

2007

63.966.189.175

34.919.631.050

27.177.724.435

PT Wana Bhakti
Sukses Mineral
(WBSM)

Jakarta

Investasi/
Investment

73,68

73,60

-

2007

992.881.355.779

720.641.840.092

Investasi/
Investment

99,98

99,80

99,80

2004

256.641.119.711

43.611.477.506

PT Satria
Sukses Jakarta
Makmur (SSM)

Persewaan ruang
kantor/ Office
spaces rental service

60,00

-

-

2007

65.995.268.413

PT Sinar Mentari Prima
(SMP)

Jakarta

Floating storage
offloading

50,00

50,00

99,60

2008

271.883.334.890

274.905.624.020

PT Pelayaran
Antarbuwana
Pertala (PAP)

Jakarta

Investasi/
Investment

50,00

50,00

-

1993

1.276.961.503

1.316.269.124

PT Palem Makmur Abdi
(PMA)

Jakarta

Investasi/
Investment

-

-

99,50

2006

-

-

67.172.714.850

PT Suryaraya Pusaka
(SRP)

Jakarta

Investasi/
Investment

-

-

93,60

1989

-

-

14.698.999.133

PT Karya Surya Esa
(KSE)

Jakarta

Investasi/
Investment

-

99,33

-

2011

-

11.676.397.259

-

99,93

99,93

1995

-

1.297.276.000.000

1.467.608.000.000

99,67

99,67

99,67

2001

35.076.510.825

43.321.615.381

41.542.695.557

-

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB/
Indirect ownership through SSB
PT Interra Indo
Resources (IIR)

Jakarta

-

43.854.985.659
-

241.929.828
-

-

Kepemilikan tidak langsung melalui AIS/
Indirect ownership through AIS
PT Mitra Global
Telekomunikasi
Indonesia (MGTI)

Semarang

Penyediaan layanan
untuk skema
kerjasama operasi
bagi telekomunikasi
dasar/ Provision of
services for a joint
operation scheme
for basic
telecommunications

Kepemilikan tidak langsung melalui NEK/
Indirect ownership through NEK
PT Sukses Indonesia
(SI)

Jakarta

Investasi/
Investment

Kepemilikan tidak langsung melalui BHA/
Indirect ownership through BHA
PT Sarana Asri (SA)

Jakarta

Investasi/
Investment

60,00

60,00

60,00

2008

63.743.773.228

34.822.244.714

27.068.366.056

PT Bumi Agung
Nusantara (BAN)

Jakarta

Investasi/
Investment

65,00

65,00

65,00

2007

38.777.833

38.777.833

38.777.833

47,50

47,50

47,50

2006

993.072.195.980

720.636.154.456

Kepemilikan tidak langsung melalui WBSM/
Indirect ownership through WBSM
PT Tri Wahana Universal Jakarta
(TWU)

Pemrosesan minyak
mentah dan gas
murni/ Crude oil
and natural gas
processing
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM (Lanjutan)

1.

c. Entitas anak(Lanjutan)

Entitas Anak/
Subsidiaries

GENERAL (Continued)
c. Subsidiaries (Continued)

Kegiatan usaha/
Scope of
business

Domisili/
Domicile

Persentase
kepemilikan/
Percentage of
ownership
2012
2011
2010
%
%
%

Mulai
beroperasi
komersial/
Commencement
of commercial
operations

2012
Rp

Jumlah aset sebelum eliminasi/
Total assets before elimination
2011
Rp

2010
Rp

Kepemilikan tidak langsung melalui SI/
Indirect ownership through SI
PT Satria Sukses Makmur Jakarta
(SSM)

Persewaan ruangan
kantor/Office space
rental service

-

74,00

99,00

2007

-

27.263.956.753

29.533.027.700

-

55,00

55,00

2003

-

645.610.500

645.610.500

-

99,00

-

2011

-

11.633.865.378

-

100

100

2004

-

39.008.000.000

230.594.000.000

-

100

100

2004

-

4.360.000.000

188.041.000.000

Kepemilikan tidak langsung melalui SSU/
Indirect ownership through SSU
PT Petrosurya Wibhowo Jakarta
Eastern (PWE)

Investasi/
Investment

Kepemilikan tidak langsung melalui KSE/
Indirect ownership through KSE
PT Karya Surya Prima
(KSP)

Jakarta

Investasi/
Investment

-

Kepemilikan tidak langsung melalui MGTI/
Indirect ownership through MGTI
MGTI Finance BV (MGTI
BV)

Belanda/
Penjamin efek
Netherland utang/Guarantor of
deb securities

Kepemilikan tidak langsung melalui MGTI BV/
Indirect ownership through MGTI BV
MGTI Finance Company
Ltd (MGTI Ltd)

2.

Kepulauan
Cayman/
Cayman
Island

Penerbit efek
utang/issuer of deb
securities

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan secara
konsisten dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian kecuali untuk penerapan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah direvisi
dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 baik
secara prosepektif maupun retrospektif adalah
sebagai berikut:

The following are the significant accounting policies
that were applied consistently in the preparation of the
consolidated financial statements except for the
adoption of revised and new Statements of Finance
Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of
Financial Accounting Standards (IFAS) effective
1 January 2012 on prospective or retrospective:

a. Dasar
Penyusunan
Konsolidasian

a. Basis of Preparation
Financial Statements

Laporan

Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan
untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan
Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang “Pedoman
Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat
dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dan
perubahannya, Keputusan Ketua Bapepam-LK
No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.
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of

the

Consolidated

The consolidated financial statements as of and for
the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010
are prepared and presented in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards as issued
by the Indonesian Institute of Accountants and the
Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.7 regarding
“Financial Statements Presentation Guidelines” as
included in the Appendix of the Decision Decree
of the Chairman of Bapepam No. KEP-06/PM/2000
dated 13 March 2000 and its amendment, the
Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK
No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
a. Dasar
Penyusunan
Konsolidasian (Lanjutan)

Laporan

Keuangan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
a. Basis of Preparation of the
Financial Statements (Continued)

Consolidated

Laporan
keuangan
konsolidasian
disusun
berdasarkan konsep nilai historis dan atas akrual,
kecuali untuk akun-akun tertentu yang disusun
dengan menggunakan dasar pengukuran lain
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi
akun tersebut.

The consolidated financial statements were
prepared under the historical costs concept and on
the accrual basis, except for certain accounts that
were prepared using measurements as described in
their respective accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan
menggunakan metode langsung (direct method)
dengan mengklasifikasikan arus kas sebagai
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows have
been prepared based on the direct method by
classifying the cash flows on the basis of operating,
investing and financing activities.

Seluruh
angka
dalam
laporan
keuangan
konsolidasian, kecuali dinyatakan secara khusus,
dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Figures in the consolidated financial statements are
expressed in Rupiah, unless otherwise stated.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Changes in the Statements of Financial
Accounting Standards (PSAK) and Interpretation
of the Statements of Financial Accounting
Standards (IFAS)

Sejak tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan
PSAK dan ISAK baru dan revisi yang efektif sejak
tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi
telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai
dengan ketentuan transisi dalam masing-masing
standar dan interpretasi.

Since 1 January 2012, the Group adopted the new
and revised PSAK and IFAS effective from that date.
Changes to the accounting policies have been made
as required, in accordance with the transitional
provisions in the respective standards and
interpretations.

(1) PSAK dan ISAK yang mengakibatkan dampak
yang signifikan terhadap laporan keuangan
konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

(1) PSAK and IFAS resulting significant impact to

PSAK
No.
60,
Pengungkapan”.

“Instrumen

Keuangan:

the consolidated financial statements of the
Group are as follows:

PSAK
No.
Disclosures”.

60,

“Financial

Instruments:

Standar yang baru menggabungkan dan
memperluas
sejumlah
persyaratan
pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan
menambahkan beberapa pengungkapan baru.

The new standards consolidates and expands a
number of existing disclosure requirements and
adds some new disclosures.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk
mengungkapkan informasi yang memadai yang
membuat pengguna laporan keuangan mampu
mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan
instrumen keuangan yang signifikan milik Grup.
PSAK
No.
60
berisi
pengungkapanpengungkapan baru atas risiko-risiko dan
manajemen risiko dan mensyaratkan entitas
pelaporan untuk melaporkan sensitivitas
instrumen keuangannya terhadap pergerakan
risiko-risiko tersebut. Beberapa peraturan baru
yang penting antara lain:

The overriding principle of this standard is to
disclose sufficient information to enable users
of financial statements to evaluate the
significance of financial instruments for
Group’s financial performance and position.
PSAK No. 60 contains new disclosure
requirements on risk and risk management and
requires reporting entities to report the
sensitivity of their financial instruments to
movement in risk. Some of the notable new
requirements are:

1) Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif
atas dampak dari risiko-risiko antara lain
risiko pasar, risiko kredit dan risiko
likuiditas.

1) Qualitative and quantitative disclosures of
the impact of risk, including market risk,
credit risk and liquidity risk.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
a. Dasar
Penyusunan
Konsolidasian (Lanjutan)

Laporan

Keuangan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
a. Basis of Preparation of the
Financial Statements (Continued)

Consolidated

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (Lanjutan)

Changes in the Statement of Financial Accounting
Standards (PSAK) and Interpretation of the
Statement of Financial Accounting Standards
(IFAS) (Continued)

(1) PSAK dan ISAK yang mengakibatkan dampak
yang signifikan terhadap laporan keuangan
konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:
(Lanjutan)

(1) PSAK and IFAS resulting significant impact to
the consolidated financial statements of the
Group are as follows: (Continued)

PSAK
No.
60,
“Instrumen
Pengungkapan” (Lanjutan).

Keuangan:

PSAK
No.
60,
“Financial
Disclosures” (Continued).

Instruments:

2) Penambahan pengungkapan untuk itemitem yang mempengaruhi jumlah laba
komprehensif, dimana keuntungan dan
kerugian dipisahkan berdasarkan kategori
instrumen keuangan.
3) Pengungkapan nilai wajar untuk setiap
kelas aset dan liabilitas keuangan, serta
pengungkapan hirarki nilai wajar untuk
instrumen keuangan yang diukur dengan
nilai wajar pada tanggal pelaporan.

2) Enhanced disclosures for items affecting
total comprehensive income so that gains
and losses are separated by each category
of financial instruments.

(2) PSAK dan ISAK yang tidak mengakibatkan
dampak yang signifikan terhadap laporan
keuangan konsolidasian Grup adalah sebagai
berikut:

(2) PSAK and IFAS resulting insignificant impact to
the consolidated financial statements of the
Group are as follows:

(a) PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh
Perubahan Kurs Valuta Asing”.
(b) PSAK No. 13 (Revisi 2011), “Properti
Investasi”.
(c) PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”.

(a) PSAK No. 10 (Revised 2010), “The Effect of
Changes in Foreign Exchange Rate”.
(b) PSAK No. 13 (Revised 2011), “Investment
Property”.
(c) PSAK No. 16 (Revised 2011), “Fixed
Assets”.
(d) PSAK No. 24 (Revised 2010), “Employee
Benefits”.
(e) PSAK No. 30 (Revised 2011), “Leases”.
(f) PSAK No. 46 (Revised 2010), “Income
Taxes”.
(g) PSAK No. 50 (Revised 2010), “Financial
Instruments: Presentation”.
(h) PSAK No. 53 (Revised 2010), “Share-based
Payment”.
(i) PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial
Instruments:
Recognition
and
Measurement”.
(j) PSAK No. 56 (Revised 2011), “Earnings Per
Share”.
(k) IFAS No. 15 – PSAK No. 24, “The Limit on a
Defined Benefit Asset, Minimum Funds
Requirements and Their Interaction”.

(d) PSAK No. 24 (Revisi 2010), “Imbalan
Kerja”.
(e) PSAK No. 30 (Revisi 2011), “Sewa”.
(f) PSAK No. 46 (Revisi 2010), “Pajak
Penghasilan”.
(g) PSAK No. 50 (Revisi 2010),“Instrumen
Keuangan: Penyajian”.
(h) PSAK No. 53 (Revisi 2010), “Pembayaran
Berbasis Saham”.
(i) PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.
(j)

PSAK No. 56 (Revisi 2011), “Laba Per
Saham”.
(k) ISAK No. 15 – PSAK No. 24, “Batasan Aset
Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan
Minimum dan Interaksinya”.
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3) Disclosures of the fair values of each class
of financial assets and liabilities and the
disclosure of a fair value hierarchy for
financial instruments measured at fair
value as at the reporting date.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNFIKAN
(Lanjutan)
a. Dasar
Penyusunan
Konsolidasian (Lanjutan)

Laporan

Keuangan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
a. Basis of Preparation of the
Financial Statements (Continued)

Consolidated

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (Lanjutan)

Changes in the Statement of Financial Accounting
Standards (PSAK) and Interpretation of the
Statement of Financial Accounting Standards
(IFAS) (Continued)

(2) PSAK dan ISAK yang tidak mengakibatkan
dampak yang signifikan terhadap laporan
keuangan konsolidasian Grup adalah sebagai
berikut: (Lanjutan)

(2) PSAK and IFAS resulting insignificant impact to

(l)

the consolidated financial statements of the
Group are as follows: (Continued)

ISAK No. 20, “Pajak Penghasilan Perubahan dalam Status Pajak Entitas
atau Para Pemegang Saham Entitas”.
(m) ISAK No. 23, “Sewa Operasi - Insentif”.

(l)

(n) ISAK No. 24, “Evaluasi Substansi Beberapa
Transaksi yang Melibatkan suatu Bentuk
Legal Sewa”.
(o) ISAK No. 25, “Hak Atas Tanah”.
(p) ISAK No. 26, “Penilaian Ulang Derivatif
Melekat”.

(n)

(m)

(o)
(p)

IFAS No. 20, “Income Taxes - Changes in
the Tax Status of an Entity or its
Shareholders”.
IFAS No. 23, “Operating Leases –
Incentives”.
IFAS No. 24, “Evaluating the Substance of
Transactions Involving the Legal Form of a
Lease”.
IFAS No. 25, “Land Rights”.
IFAS No. 26, “Reassessment of Embedded
Derivatives”.

Pencabutan standar akuntansi

Withdrawal of accounting standards

Berikut adalah standar baru, perubahan atas
standar dan interpretasi standar yang wajib
diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun
buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak
relevan atau tidak berdampak material terhadap
Perusahaan:

The following new standards, amendments to
standards and interpretations are mandatory for the
first time for the financial year beginning 1 January
2012, but are not relevant or did not have material
impact for the Company:

(1) PSAK No. 11, “Penjabaran Laporan Keuangan
Dalam Mata Uang Asing”.
(2) PSAK No. 52, “Mata Uang Pelaporan”.
(3) ISAK No. 4, “Alternatif Perlakuan yang
Diizinkan atas Selisih Kurs”.
(4) ISAK No. 5, “Pelaporan Perubahan Nilai Wajar
Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk
Dijual”.

(1) PSAK No. 11, “Translation of Financial
Statements in Foreign Currencies”.
(2) PSAK No. 52, “Reporting Currencies”.
(3) IFAS No. 4, “Allowable Alternative Treatment
of Foreign Exchange Differences”.
(4) IFAS No. 5, “Reporting Changes in the Fair
Value of Securities included in Available for
Sale Investment”.

b. Prinsip Konsolidasian

b. Principle of Consolidation

Sejak tanggal 1 Januari 2011

Since 1 January 2011

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan
aset dan liabilitas pada akhir periode pelaporan
dan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut dari Perusahaan dan
entitas di mana Perusahaan memiliki kemampuan
untuk mengendalikan entitas tersebut, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

The consolidated financial statements incorporate
assets and liabilities at the end of the reporting
period and results of operations for the years then
ended of the Company and entities in which the
Company has the ability to control the entities,
both directly or indirectly.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
b. Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
b.

Principle of Consolidation (Continued)

Sejak tanggal 1 Januari 2011 (Lanjutan)

Since 1 January 2011(Continued)

Kepentingan non-pengendali atas jumlah laba rugi
komprehensif entitas anak diidentifikasi sesuai
proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari
jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan
pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas
anak diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis
yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas
perubahan ekuitas entitas anak dan disajikan
sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi
keuangan konsolidasian.

Non-controlling interests in the total comprehensive
income of subsidiaries is identified at its portion
and presented as a part of total attributable
comprehensive income in the consolidated
statements
of
comprehensive
income.
Non-controlling interests in the net assets of
subsidiaries is identified at the date of business
combination afterwards adjusted by proportion of
changes in equity of subsidiaries and presented as a
part of equity in the consolidated statements of
financial position.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh
dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut
dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai.
Bila pengendalian berakhir dalam tahun berjalan,
hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk
bagian tahun dimana pengendalian masih
berlangsung.

Where control of an entity is obtained during a
financial year, its results are included in the
consolidated statements of comprehensive income
from the date on which control commences. Where
control ceases during a financial year, its results are
included in the consolidated statements of
comprehensive income for the part of the year
during which control existed.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian
laporan keuangan konsolidasian dalam semua hal
yang material telah diterapkan secara konsisten
oleh entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

The accounting policies adopted in preparing the
consolidated financial statements in all material
respects have been consistently applied by the
subsidiaries unless otherwise stated.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara
perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan telah
dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan
konsolidasian.

All material transactions and balances between
consolidated companies have been eliminated in
preparing the consolidated financial statements.

Goodwill merupakan selisih lebih yang tidak
teridentifikasikan antara jumlah harga perolehan
investasi dengan proporsi nilai wajar aset bersih
entitas anak pada tanggal akuisisi. Goodwill tidak
diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai
setiap tahun.

Goodwill represents unidentified excess of total
investment cost over the proportionate underlying
fair value of the acquired subsidiary’s net assets at
the acquisition date. Goodwill is not amortised and
tested for impairment annually.

Kepentingan non-pengendali merupakan proporsi
atas hasil usaha dan aset bersih entitas anak yang
tidak diatribusikan pada Grup.

Non-controlling interests represent the proportion
of the results and net assets of subsidiaries not
attributable to the Group.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
b. Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
b.

Principle of Consolidation (Continued)

Sejak tanggal 1 Januari 2011(Lanjutan)

Since 1 January 2011(Continued)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk
pada entitas anak yang tidak mengakibatkan
hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi
ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak
hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas
tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan
keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui
dalam laba rugi.

Changes in a parent’s ownership interest in a
subsidiary that do not result in the loss of control
are accounted for as equity transactions. When
control over a previous subsidiary is lost, any
remaining interest in the entity is remeasured at
fair value and the resulting gain or loss is
recognised in profit or loss.

Bagian Perusahaan atas transaksi ekuitas entitas
anak disajikan sebagai "komponen ekuitas lainnya"
dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan
konsolidasian.

The Company’s portion of equity transactions of
subsidiaries is presented as "other equity
component" under the equity section of the
consolidated statements of financial position.

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Prior to 1 January 2011

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan
keuangan Grup dimana Perusahaan mempunyai
kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari
50%, baik langsung atau tidak langsung, apabila
Perusahaan memiliki 50% atau kurang saham
dengan
hak
suara,
Perusahaan
memiliki
kemampuan untuk mengendalikan entitas anak.
Entitas
anak
dikonsolidasi
sejak
tanggal
pengendalian telah beralih kepada Perusahaan
secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasi sejak
tanggal pelepasan.

The consolidated financial statements include the
accounts of the Group in which the Company
directly or indirectly has ownership of more than
50% of voting rights, or if equal to or less than 50%,
the Company has the ability to control the entity.
Subsidiaries are consolidated from the date on
which effective control is transferred to the
Company and are no longer consolidated from the
date of disposal.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara
perusahaan-perusahaan di dalam Grup telah
dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian.

The effect of all transactions and balances between
companies in the Group has been eliminated in
preparing the consolidated financial statements.

Bagian pemegang saham non-pengendali atas aset
bersih entitas anak disajikan sebagai “kepentingan
non-pengendali” dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian.

The proportionate share of non-controlling
shareholders in the net assets of subsidiaries is
presented as “non-controlling interests” in the
consolidated statements of financial position.

Bagian pemegang saham minoritas atas laba (rugi)
bersih dicatat sebagai laba (rugi) hak minoritas
atas laba (rugi) bersih entitas anak dalam laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian.

The proportionate share of minority shareholders
on the net profits (losses) is recorded as minority
interest in net loss of subsidiaries in the
consolidated statements of comprehensive income.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
b. Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
b.

Principle of Consolidation (Continued)

Sebelum tanggal 1 Januari 2011 (Lanjutan)

Prior to 1 January 2011 (Continued)

Kepentingan non-pengendali terdiri dari jumlah
kepemilikan pada tanggal terjadinya penggabungan
usaha dan bagian non-pengendali dari perubahan
ekuitas sejak tanggal dimulainya penggabungan
usaha. Kepentingan non pengendali dalam suatu
entitas anak dengan defisit ekuitas tidak akan
diakui, kecuali pemegang saham non-pengendali
tersebut memiliki liabilitas kontraktual untuk ikut
membiayai defisit tersebut.

The non-controlling interests consist of the amount
of those interests at the date of original business
combinations and non-controlling share’s of
movements in equity since the date of the business
combination. A non-controlling interests is not
recognised in respect of subsidiaries with a deficit
in equity unless the non-controlling shareholder has
a contractual obligation to contribute to fund the
deficit.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian
laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan
secara konsisten oleh entitas anak, kecuali
dinyatakan secara khusus.

The accounting policies adopted in preparing the
consolidated financial statements have been
consistently applied by the subsidiaries unless
otherwise stated.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan
keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi
yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi
yang digunakan oleh Perusahaan.

Where necessary, adjustments are made to the
financial statements of the subsidiaries to bring the
accounting policies used in line with those used by
the Company.

Berdasarkan PSAK No. 40, “Akuntansi Perubahan
pada Nilai Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan
Asosiasi”, selisih antara nilai tercatat investasi
Perusahaan dan bagian Perusahaan atas nilai aset
bersih dari entitas anak sebagai akibat adanya
perubahan ekuitas entitas anak yang bukan berasal
dari transaksi antara Perusahaan dengan entitas
anak tersebut dicatat dan disajikan sebagai “Selisih
Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak dan
Entitas Asosiasi” dibagian ekuitas pada laporan
posisi keuangan konsolidasian.

In compliance with PSAK No. 40,”Accounting for
Changes in The Value of Equity of a
Subsidiary/Associate”, the differences between
the carrying amount of the Company’s investment,
and the value of the underlying net assets of the
subsidiary, are recorded and presented as
“Differences Arising from Transactions Resulting in
Changes in the Equity of Subsidiaries and
Associates” under the Shareholders’ Equity section
of the consolidated statements of financial
position.

c. Kombinasi Bisnis

c.

Business Combinations

Sejak tanggal 1 Januari 2011

Since 1 January 2011

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan
metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah
akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang
dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal
akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi. Untuk
setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi
mengukur kepentingan non-pengendali pada
entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar
ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan
non-pengendali
atas
aset
bersih
yang
teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biayabiaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung ke
laba rugi dan disertakan dalam beban-beban
administrasi.

Business combinations are accounted for using the
acquisition method. The cost of an acquisition is
measured as the aggregate of the consideration
transferred, measured at acquisition date fair value
and the amount of any non-controlling interests in
the acquiree. For each business combination, the
acquirer measures the non-controlling interests in
the acquiree either at fair value or at the
proportionate share of the acquiree’s identifiable
net assets. Acquisition costs incurred are charged to
profit and loss and included in administrative
expenses.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
c.

Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
c. Business Combinations (Continued)

Sejak tanggal 1 Januari 2011 (Lanjutan)

Since 1 January 2011 (Continued)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup
mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan
yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang
diambil alih berdasarkan pada persyaratan
kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait
lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini
termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam
kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

When the Group acquires a business, it assesses the
financial assets acquired and liabilities assumed for
appropriate classification and designation in
accordance with the contractual terms, economic
circumstances and pertinent conditions as at the
acquisition date. This includes the separation of
embedded derivatives in host contracts by the
acquiree.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan
secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur
kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki
sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai
wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan
atau kerugian dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian.

If the business combination is achieved in stages,
the acquisition date fair value of the acquirer’s
previously held equity interest in the acquiree is
remeasured to fair value at the acquisition date
through profit or loss in consolidated statements of
comprehensive income.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur
pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih
nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan
jumlah setiap kepentingan non-pengendali atas
selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang
diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika
imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset
bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian.

At acquisition date, goodwill is initially measured at
cost being the excess of the aggregate of the
consideration
transferred
and
the
amount
recognized for non-controlling interests over the net
identifiable assets acquired and liabilities assumed.
If this consideration is lower than the fair value of
the net assets of the subsidiaries acquired, the
difference is recognized in the consolidated
statements of comprehensive income.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada
jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian
penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai,
goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi
bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada
setiap Unit Penghasil Kas (“UPK”) dari Grup yang
diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi
tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas
lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK
tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at
cost less any accumulated impairment losses. For the
purpose of impairment testing, goodwill acquired in
a business combination is, from the acquisition date,
allocated to each of the Group’s Cash-Generating
Units (“CGU”) that are expected to benefit from the
combination, irrespective of whether other assets or
liabilities of the acquiree are assigned to those
CGUs.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK
dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan,
maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi
yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah
tercatat operasi tersebut ketika menentukan
keuntungan atau kerugian dari pelepasan.
Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur
berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan
dan porsi UPK yang ditahan.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the
operation within that CGU is disposed of, the
goodwill associated with the operation disposed of is
included in the carrying amount of the operation
when determining the gain or loss on disposal of the
operation. Goodwill disposed of in this circumstance
is measured based on the relative values of the
operation disposed of and the portion of the CGU
retained.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
c. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
c. Business Combinations (Continued)

Sebelum tanggal 1 Januari 2011

Prior to 1 January 2011

Kombinasi bisnis dimana para pemegang saham
perusahaan
yang
bergabung
bersama-sama
menyatukan kendali atas, atau secara efektif,
seluruh aset bersih dan operasi perusahaan yang
bergabung tersebut dan selanjutnya memikul
bersama segala risiko dan manfaat pada entitas
gabungan dipertanggungjawabkan dengan metode
penyatuan kepemilikan.

Business combination in which the shareholders of
two or more enterprises combine control over the
whole, or effectively the whole, of their net assets
and operations to achieve a continuing mutual
sharing in the risks and benefits of the combined
entity, is accounted for using the pooling of
interests method of accounting.

Dalam
menerapkan
metode
penyatuan
kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari
perusahaan yang bergabung untuk periode
terjadinya
penggabungan
dan
periode
perbandingan yang diungkapkan dimasukkan dalam
laporan
keuangan
gabungan,
seolah-olah
perusahaan telah bergabung sejak awal periode
yang disajikan.

In applying the pooling of interests method, the
financial statements items of the combining
enterprises for the period in which the combination
occurs and for any comparative periods disclosed,
are included in the financial statements of the
combined enterprise as if they had been combined
from the beginning of the earliest period presented.

Kombinasi bisnis melalui akuisisi entitas anak
dicatat dengan metode pembelian. Biaya
penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai
wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang
diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang
diasumsikan
dan
instrumen
ekuitas
yang
diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian
dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang
secara langsung dapat diatribusikan pada
kombinasi bisnis tersebut.

Business combination through acquisitions of
subsidiaries and businesses are accounted for using
purchase method. The cost of the business
combination is the aggregate of the fair value (at
the date of exchange) of assets given, liabilities
incurred or assumed, and equity instruments issued
in exchange for control of the acquiree, plus any
costs directly attributable to the business
combination.

Pada saat akuisisi, aset dan liabilitas entitas anak
diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal
akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan
bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan
liabilitas yang dapat diidentifikasi diakui sebagai
goodwill dan diamortisasi dengan menggunakan
metode garis lurus selama 5 (lima) tahun. Jika
biaya perolehan lebih rendah dari bagian
Perusahaan atas nilai wajar aset dan liabilitas yang
dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal
akuisisi (diskon atas akuisisi), maka nilai wajar
aset non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan
secara proposional, sampai seluruh selisih tersebut
tereliminasi. Sisa selisih lebih setelah penurunan
nilai wajar aset dan liabilitas non-moneter
tersebut diakui sebagai goodwill negatif, dan
diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan
dan
diakui
sebagai
pendapatan
dengan
menggunakan garis lurus selama 20 (dua puluh)
tahun.

On acquisition, the assets and liabilities of a
subsidiary are measured at their fair values at the
date of acquisition. Any excess of the cost of
acquisition over the fair values of the identifiable
net assets acquired is recognized as goodwill and
amortised using the straight line method over
5 (five) years. When the cost of acquisition is less
than the interest in the fair values of the
identifiable assets and liabilities acquired as at the
date of acquisition (i.e. discount on acquisition), the
fair values of the acquired non-monetary assets are
reduced proportionately until all the excess is
eliminated. The excess remaining after reducing the
fair values of non-monetary assets acquired is
recognized as negative goodwill, treated as deferred
revenue and recognized as income on a straight-line
method over 20 (twenty) years.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
c.

d.

2.

Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
c. Business Combinations (Continued)

Sebelum tanggal 1 Januari 2011 (Lanjutan)

Prior to 1 January 2011 (Continued)

Hak pemegang saham non-pengendali dinyatakan
sebesar bagian non-pengendali dari biaya
perolehan historis aset bersih.

The interest of the non-controlling shareholders is
stated at the non-controlling’s proportion of the
historical cost of the net assets.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

c.

d. Related Parties Transactions

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup menerapkan
PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihakpihak Berelasi”. PSAK revisi ini mensyaratkan
pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo
pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam
laporan keuangan konsolidasian dan juga
diterapkan terhadap laporan keuangan secara
individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari
penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap
laporan keuangan konsolidasian.

Effective 1 January 2011, the Group adopted PSAK
No. 7 (Revised 2010) “Related Party Disclosure”.
The revised PSAK requires disclosure of related
party relationships, transactions and outstanding
balances,
including
commitments,
in
the
consolidated financial statements. There is no
significant impact of the adoption of the revised
PSAK on the consolidated financial statements.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas
yang terkait dengan entitas pelapor:

Related party represents a person or an entity who
is related to the reporting entity:

(1)

(2)

Orang atau anggota keluarga terdekat
mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika
orang tersebut :
(a) memiliki
pengendalian
atau
pengendalian bersama atas entitas
pelapor;
(b) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas pelapor; atau
(c) personil manajemen kunci entitas
pelapor atau entitas induk entitas
pelapor.

(1)

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor
jika memenuhi salah satu hal berikut:
(a) Entitas dan entitas pelapor adalah
anggota dari kelompok usaha yang sama
(artinya entitas induk, entitas anak,
dan entitas anak berikutnya terkait
dengan entitas lain).
(b) 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).
(c) Kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama.

(2)
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A person or a close member of the person’s
family is related to a reporting entity if that
person:
(a) has control or joint control over the
reporting entity;
(b)
(c)

has significant influence over the
reporting entity; or
is a member of the key management
personnel of the reporting entity or of a
parent of the reporting entity

A person or a close member of the person’s
family is related to a reporting entity if that
person:
(a) The entity and the reporting entity are
members of the same group (which means
that each parent, subsidiary and fellow
subsidiary is related to the others).
(b)

One entity is an associate or joint venture
of the other entity (or an associate or
joint venture of a member of a group of
which the other entity is a member).

(c)

Both entities are joint ventures of the
same third party.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)
(2)

2.

d. d. Related parties transactions (Continued)

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor
jika memenuhi salah satu hal berikut:
(Lanjutan)
(d) Satu entitas adalah ventura bersama
dari entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga.
(e) Entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pascakerja 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.
(f) Entitas
yang
dikendalikan
atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (1).
(g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf
(1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas atau personil manajemen kunci
entitas (atau entitas induk dari
entitas).

e. Kas dan Setara Kas

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

(2)

e.

A person or a close member of the person’s
family is related to a reporting entity if that
person: (Continued)
(d) One entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an associate
of the third entity.
(e)

The entity is a post-employment benefit
plan for the benefit of employees of
either the reporting entity or an entity
related to the reporting entity. If the
reporting entity is itself such a plan, the
sponsoring employers are also related to
the reporting entity.

(f)

The entity is controlled or jointly
controlled by a person identified in (1).

(g)

A person identified in (1)(a) has
significant influence over the entity or is
a member of the key management
personnel of the entity (or of a parent of
the entity).

e. Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank,
deposito berjangka dan investasi jangka pendek
yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan
atau kurang, dan tidak digunakan sebagai jaminan
atau tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in
banks, time deposits and short-term investments
with a maturity period of three months or less at
the time of placement and which are not used as
collateral or are not restricted.

Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai
pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat
Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi atas
pinjaman yang diberikan dan piutang.

cash and cash equivalents are classified as loan and
receivables. See Note 2h for the accounting policy of
loan and receivables.

f. Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya

f. Restricted
d.
Cash in Bank

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya atas
pinjaman atau digunakan sebagai jaminan,
dikeluarkan dari akun kas dan setara kas dan
disajikan terpisah.
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Cash in banks which is either restricted for loan or
guarantee deposits,is excluded from cash and cash
equivalents, and presented separately.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
g. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
g. Trade
e.
Receivables and Other Receivables

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari
pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang
diberikan dalam kegiatan usaha normal.

Trade receivables are amounts due from customers
for goods sold or services performed in the normal
course of business.

Piutang lain-lain adalah jumlah terutang yang
timbul diluar dari kegiatan usaha biasa Grup.

Other receivables are amounts arising from other
ordinary course of the Group.

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang
mempunyai jangka waktu pembayaran yang tetap
dan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif
diklasifikasikan sebagai “pinjaman yang diberikan
dan piutang”. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan
akuntansi atas aset keuangan yang diklasifikasikan
sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.
Bunga diakui dengan menggunakan metode suku
bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka
pendek di mana pengakuan bunga tidak material.

Trade receivables and other receivables which are
non-derivative financial assets with fixed or
determinable payments that are not quoted in an
active market are classified as “loans and
receivables”. See note 2h for accounting policies of
financial assets classified as loans and receivables.
Interest is recognized using the effective interest
rate method, except for short-term receivables
wherein the recognition is immaterial.

h. Aset dan Liabilitas Keuangan

h. Financial
f.
Assets and Liabilities

Grup menerapkan PSAK No. 50 (revisi 2010),
“Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55
(revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan
dan Pengukuran” dan PSAK No. 60, “Instrumen
Keuangan: Pengungkapan” efektif sejak tanggal
1 Januari 2012.

The Group adopted PSAK No. 50 (Revised 2010)
"Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55
(Revised 2011) "Financial Instruments: Recognition
and Measurement" and PSAK No. 60 "Financial
Instruments: Disclosures" effective since 1 January
2012.

PSAK No. 50 (revisi 2010) berisi persyaratan
penyajian
dari
instrumen
keuangan
dan
mengidentifikasikan
informasi
yang
harus
diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku
terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari
perspektif penerbit, dalam aset keuangan,
liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas;
pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga,
dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan
dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan
saling
hapus.
PSAK
ini
mensyaratkan
pengungkapan, antara lain, informasi mengenai
faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan
tingkat kepastian arus kas masa datang suatu
entitas yang terkait dengan instrumen keuangan
dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk
instrumen tersebut.

PSAK No. 50 (revised 2010) contains the requirements
for the presentation of financial instruments and
identifies the information that should be disclosed.
The presentation requirements apply to the
classification of financial instruments, from the
perspective of the issuer, into financial assets,
financial liabilities and equity instruments; the
classification of related interest, dividends, losses
and gains; and the circumstances in which financial
assets and financial liabilities should be offset. This
PSAK requires the disclosures of, among others,
information about factors that affect the amount,
timing and certainty of an entity’s future cash flows
relating to financial instruments and the accounting
policies applied to those instruments.

PSAK No. 55 (revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip
pengakuan dan pengukuran aset keuangan,
liabilitas keuangan dan beberapa kontrak
pembelian atau penjualan item nonkeuangan.
PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan
karakteristik
derivatif,
kategori
instrumen
keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi
lindung nilai dan penetapan hubungan lindung
nilai.

PSAK No. 55 (revised 2011) establishes the principles
for recognizing and measuring financial assets,
financial liabilities and some contracts to buy or sell
non-financial items. This PSAK provides the
definitions and characteristics of derivatives, the
categories of financial instruments, recognition and
measurement, hedge accounting and determination
of hedging relationships, among others.

224

`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
g.
Assets and Liabilities (Continued)

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan
tambahan atas pengukuran nilai wajar dan risiko
likuiditas. Pengukuran nilai wajar terkait pos yang
dicatat pada nilai wajar disajikan berdasarkan
sumber input dengan menggunakan tiga tingkatan
hirarki nilai wajar untuk setiap kelas instrumen
keuangan yang diukur pada nilai wajar. Sebagai
tambahan, PSAK ini mewajibkan rekonsiliasi antara
saldo awal dan akhir untuk pengukuran nilai wajar
tingkat 3, demikian pula pengungkapan transfer
antar tingkatan dalam hirarki nilai wajar. PSAK ini
juga menjelaskan lebih lanjut persyaratan
pengungkapan risiko likuiditas transaksi derivatif
dan aset yang digunakan untuk pengelolaan
likuiditas. Pengungkapan pengukuran nilai wajar
diungkapkan pada Catatan 42. Pengungkapan risiko
likuiditas tidak terpengaruh secara signifikan oleh
PSAK ini dan diungkapkan pada Catatan 43.

PSAK No. 60 requires additional disclosures about fair
value measurement and liquidity risk. Fair value
measurements related to items recorded at fair
value are to be disclosed by source of inputs using
the three level fair value hierarchy, by class, for all
financial instruments recognized at fair value. In
addition, a reconciliation between the beginning and
ending balance for level 3 fair value measurements is
now required, as well as significant transfers
between levels in the fair value hierarchy. The PSAK
also clarify the requirements for liquidity risk
disclosures with respect to the derivative
transactions and assets used for liquidity
management.
The
fair
value
measurement
disclosures are presented in Note 42. The liquidity
risk disclosures are not significantly impacted by the
PSAK and are presented in Note 43.

Sebelum 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK
No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan:
Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55
(Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan
dan Pengukuran”.

Prior to 1 January 2012, the Group
No. 55 (Revised 2006) "Financial
Recognition and Measurement" and
(Revised
2006)
"Financial
Presentation and Disclosures".

(1)

(1)

Aset Keuangan

applied PSAK
Instruments:
PSAK No. 50
Instruments:

Financial Assets

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan
setara kas, rekening bank yang dibatasi
penggunaannya, aset keuangan lainnya,
piutang usaha, piutang lain-lain, penyertaan
saham dan aset keuangan derivatif.

The Group financial assets consist of cash and
cash equivalents, restricted cash in banks,
other financial assets, trade receivables, other
receivables, investments in share of stocks and
derivative financial assets.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Grup
mengklasifikasikan aset keuangannya dalam
kategori (1) aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi,
(2) pinjaman yang diberikan dan piutang, dan
(3) aset keuangan tersedia untuk dijual.
Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan
perolehan
aset
keuangan
tersebut.
Manajemen menentukan klasifikasi aset
keuangan
tersebut
pada
saat
awal
pengakuannya.

Since 1 January 2010, the Group classifies its
financial assets in the following categories of
(1) financial assets at fair value through profit
and
loss,
(2)
loans
and
receivables
and (3) available-for-sale financial assets.
The classification depends on the purpose for
which the financials assets were acquired.
Management determines the classification of
its financial assets at initial recognition.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan
(1)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
h.
Assets and Liabilities

Aset Keuangan (Lanjutan)

(1)

Financial Assets (Continued)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi

Financial assets at fair value through profit
or loss

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori:
aset keuangan yang diklasifikasikan dalam
kelompok diperdagangkan dan aset keuangan
yang pada saat pengakuan awal telah
ditetapkan oleh Grup untuk diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi.

This category comprises two sub-categories:
financial assets classified as held for trading,
and financial assets designated by the Group as
at fair value through profit and loss upon
initial recognition.

Aset
keuangan
diklasifikasikan
dalam
kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau
dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau
dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika
merupakan bagian dari portofolio instrumen
keuangan tertentu yang dikelola bersama dan
terdapat bukti mengenai pola ambil untung
dalam jangka pendek (short- term profit
taking)
yang
terkini.
Derivatif
juga
dikategorikan
dalam
kelompok
diperdagangkan, kecuali derivatif yang
ditetapkan dan efektif sebagai instrumen
lindung nilai.

A financial asset is classified as held for
trading if it is acquired or incurred principally
for the purpose of selling or repurchasing it in
the near term or if it is part of a portfolio of
identified financial instruments that are
managed together and for which there is
evidence of a recent actual pattern of shortterm profittaking. Derivatives are also
categorized as held for trading unless they are
designated
and
effective
as
hedging
instruments.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke
dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya
pada saat pengakuan awal; biaya transaksi
atas perolehan aset keuangan diakui secara
langsung ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian dan kemudian
diukur sebesar nilai wajarnya. Keuntungan
dan kerugian yang timbul dari perubahan
nilai wajar dan penjualan instrumen
keuangan diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian

Financial instruments included in this category
are recognized initially at fair value;
transaction costs on the acquisition of
financial assets are taken directly to the
consolidated statement of comprehensive
income and subsequently carried at fair value.
Gains and losses arising from changes in fair
value are included directly in the consolidated
statement of comprehensive income.

Termasuk dalam kategori ini adalah aset
keuangan lainnya dan aset keuangan derivatif
milik Grup.

This category includes the Group’s other
financial assets and derivative financial assets.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(1)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
i.
Assets and Liabilities (Continued)

Aset Keuangan (Lanjutan)

(1) Financial Assets (Continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah
aset
keuangan
non-derivatif
dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif,
kecuali:
(a) yang dimaksudkan oleh Grup untuk
dijual dalam waktu dekat, yang
diklasifikasikan
dalam
kelompok
diperdagangkan, serta yang pada saat
pengakuan awal ditetapkan sebagai
diukur pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi;
(b) yang pada saat pengakuan awal
ditetapkan dalam kelompok tersedia
untuk dijual;
(c) dalam hal pemilik mungkin tidak akan
memperoleh kembali investasi awal
secara
substansial
kecuali
yang
disebabkan oleh penurunan kualitas
pinjaman yang diberikan dan piutang.

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market, other than:

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang
diberikan dan piutang diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung dan
selanjutnya diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif. Pendapatan dari aset
keuangan dalam kelompok pinjaman yang
diberikan dan piutang dicatat dalam laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian dan
dilaporkan sebagai “Pendapatan Keuangan”.

At initial recognition, loans and receivables are
measured at fair value plus directly attributable
transaction costs and subsequently measured at
amortized cost using the effective interest rate
method. Interest income on financial assets
classified as loan and receivables is included in
the consolidated statements of comprehensive
income and is reported as “Finance Income”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian
penurunan
nilai
dilaporkan
sebagai
pengurang dari nilai tercatat dari aset
keuangan dalam kelompok pinjaman yang
diberikan dan piutang, dan diakui di dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
sebagai “Cadangan kerugian penurunan nilai
aset keuangan”.

In case of impairment, the impairment loss is
reported as a deduction from the carrying value
of the financial assets classified as loan and
receivables recognized in the consolidated
statements of income as “Allowance for
impairment losses on financial assets”.

Termasuk dalam kategori ini adalah kas dan
setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain,
rekening bank yang dibatasi penggunaannya,
dan aset keuangan lainnya.

This category includes the Group’s cash and cash
equivalents,
trade
receivables,
other
receivables, restricted cash in banks and other
financial assets.
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(a)

those that the Group intends to sell
immediately or in the short term, which
are classified as held for trading, and those
that the entity upon initial recognition
designates as at fair value through profit
and loss;

(b)

those that upon initial recognition
designates as available for sale; or

(c)

those for which the holder may not recover
substantially all of its initial investment,
other than because of credit deterioration.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
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(1)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
j.
Assets and Liabilities (Continued)

Aset Keuangan (Lanjutan)

(1) Financial Assets (Continued)

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Available-for-sale financial assets

Investasi dalam kelompok tersedia untuk
dijual adalah aset keuangan non-derivatif
yang ditetapkan dimiliki untuk periode
tertentu dimana akan dijual dalam rangka
pemenuhan likuiditas atau perubahan suku
bunga, valuta asing atau yang tidak
diklasifikasikan sebagai pinjaman yang
diberikan atau piutang, investasi yang
diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki
hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laporan laba
rugi.

Available-for-sale investments are financial
assets that are intended to be held for
indefinite period of time, which may be sold in
response to needs for liquidity or changes in
interest rates, exchange rates or that are not
classified
as
loans
and
receivables,
held-to-maturity investments or financial assets
at fair value through profit and loss.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan
tersedia untuk dijual diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung dan
selanjutnya diukur pada nilai wajarnya
dimana keuntungan atau kerugian atas
perubahan nilai wajar diakui pada laporan
perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian
penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs,
hingga
aset
keuangan
dihentikan
pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia
untuk dijual mengalami penurunan nilai,
akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya
diakui di laporan perubahan ekuitas
konsolidasian, diakui pada laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian. Pendapatan
keuangan dihitung menggunakan metode
suku bunga efektif dan keuntungan atau
kerugian yang timbul akibat perubahan nilai
tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan
sebagai kelompok tersedia untuk dijual
diakui pada laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian.

Available-for-sale financial assets are initially
recognised at fair value, plus directly
attributable transaction costs, and measured
subsequently at fair value with gains and losses
on changes in fair value being recognised in the
statement of changes in equity, except for
impairment losses and foreign exchange gains
and losses, until the financial assets are
derecognised. If an available-for-sale financial
asset is determined to be impaired, the
cumulative gain or loss previously recognised in
the consolidated statement of changes in
shareholders’ equity is recognised in the
consolidated statement of comprehensive
income. Finance income is calculated using the
effective interest method, and foreign currency
gains or losses on monetary assets classified as
available for-sale are recognised in the
consolidated statement of comprehensive
income.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(1)

tersedia

(1) Financial Assets (Continued)
untuk

dijual

Investasi yang diklasifikasi sebagai aset
keuangan tersedia untuk dijual adalah
sebagai berikut:
 Investasi pada instrumen ekuitas yang
tidak tersedia nilai wajarnya dengan
kepemilikan kurang dari 20% dan
investasi jangka panjang lainnya dicatat
pada biaya perolehannya.
 Investasi instrumen ekuitas yang tersedia
nilai wajarnya dengan kepemilikan
kurang dari 20% dan diklasifikasikan
sebagai aset keuangan tersedia untuk
dijual, dicatat pada nilai wajar.

(2)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
k.
Assets and Liabilities (Continued)

Aset Keuangan (Lanjutan)
Aset keuangan
(Lanjutan)

2.

Available-for-sale financial assets (Continued)
The investments classified as available for sale
financial assets are as follows:




Investments in equity instruments that do
not have readily determinable fair value in
which the equity interest is less than 20%
and other long-term investments are
carried at cost.
Investments in equity instruments that have
readily determinable fair value in which the
equity interest is less than 20% and which
are classified as available for salefinancial
assets, are recorded at fair value.

Dividen atas instrumen ekuitas yang
dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia
untuk dijual, jika ada, diakui pada laba rugi
pada saat hak Perusahaan dan entitas anak
untuk memperoleh pembayaran dividen
ditetapkan.

Dividends on equity instruments categorized as
available for sale financial assets, if any, are
recognised in profit or loss when the Company
and its subsidiaries’ right to receive The
dividends are established.

Termasuk dalam kategori ini adalah
instrumen ekuitas dengan kepemilikan di
bawah 20%.

This category includes equity instruments with
ownership interests of less than 20%.

Liabilitas Keuangan

(2) Financial Liabilities

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang
usaha, utang lain-lain, beban yang masih
harus dibayar, pinjaman bank, utang sewa
pembiayaan, liabilitas keuangan derivatif,
wesel bayar dan pinjaman kepada pihak
ketiga.

The Group financial liabilities consist of trade
payables, other payables, accrued expenses,
bank loan, finance lease payable, derivative
financial liabilities, notes payable and loan from
third parties.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan
dalam kategori sebagai berikut: (i) liabilitas
keuangan yang diukur padanilai wajar
melalui laporan laba-rugi dan (ii) liabilitas
keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung pada
tujuan saat liabilitas keuangan tersebut
diperoleh.
Manajemen
menentukan
klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada
saat pengakuan awal.

The Group classifies its financial liabilities into
the categories of: (i) financial liabilities at fair
value through profit or loss and (ii) financial
liabilities carried at amortised cost. The
classification depends on the purpose for which
the
financial
liabilities
were
acquired.
Management determines the classification of its
financial liabilities at initial recognition.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
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2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(2)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
l.
Assets and Liabilities (Continued)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(2) Financial Liabilities (Continued)

Liabilitas keuangan yang diukur padanilai
wajar melalui laporan laba rugi

Financial liabilities at fair value through
profit or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi adalah
Liabilitas keuangan yang diperoleh untuk
tujuan diperdagangkan. Liabilitas keuangan
yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika
dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali
dalam jangka pendek.

Financial liabilities at fair value through profit
or loss are financial liabilities held for trading. A
financial liability is classified in this category if
incurred principally for the purpose of
repurchasing it in the short-term.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi, pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar dan
kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana
keuntungan atau kerugiannya diakui dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

Financial liabilities carried at fair value through
profit or loss are initially recognised at fair
value and subsequently carried at fair value,
with gains and losses recognised in the
consolidated statements of comprehensive
income.

Termasuk dalam kategori ini adalah liabilitas
keuangan derivatif.

This category
liabilities.

includes

derivative

financial

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi

Financial liabilities carried at amortised cost

Liabilitas
keuangan
yang
tidak
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi, pada saat pengakuan awal,
liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi. Setelah
pengakuan awal, Grup mengukur seluruh
liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif.

Financial liabilities that are not classified as
financial liabilities carried at fair value through
profit or loss, at initial recognition, financial
liabilities measured at amortized cost, is
recognized at its fair value added with
transaction cost. After initial recognition, the
Group measure all financial liabilities at
amortized cost using effective interest rates
method.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang
usaha, utang lain-lain, beban yang masih
harus dibayar, pinjaman bank, utang sewa
pembiayaan, wesel bayar dan pinjaman
kepada pihak ketiga.

The Group's financial liabilities consist of trade
payables, other payables, accrued expenses.
bank loan, finance lease payables, notes payable
and loan from third parties.

Perusahaan
mengklasifikasikan
liabilitas
keuangan sebagai liabilitas keuangan yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Company classified its financial liabilities as
financial liabilities measured at amortized cost.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(2)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
m.
Assets and Liabilities (Continued)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(2) Financial Liabilities (Continued)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas
keuangan yang diukur pada biaya perolehan
yang diamortisasi diukur pada nilai wajar
ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan
awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas
keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif. Biaya transaksi
hanya meliputi biaya-biaya yang dapat
diatribusikan
secara
langsung
untuk
pengakuan suatu pinjaman yang diterima,
dan merupakan biaya tambahan yang tidak
akan terjadi apabila pinjaman yang diterima
tidak diakui. Beban atas kewajiban keuangan
yang
diukur
pada
biaya
perolehan
diamortisasi dibebankan dalam laporan laba
rugi dan dicatat sebagai bagian dari ‘beban
keuangan’.
(3)

2.

Penentuan Nilai Wajar

Financial liabilities measured at amortized cost
are initially recognized at fair value plus
transaction costs. After initial recognition, the
Company measures all financial liabilities at
amortized cost using effective interest rates
method. Transaction costs include only those
costs that are directly attributable to the
recognition of loan received and they are
incremental costs that would not have been
incurred if the loan has not been recognized.
Expenses on financial liabilities measured at
amortized cost is charged in the profit or loss
and recorded as part of ‘finance cost’.

(3) Determination of Fair Value

Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset
dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas
diselesaikan antara pihak yang memahami
dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

Fair value is the amount for which an asset could
be exchanged, or a liability settled, between
knowledgeable, willing parties in an arm’s
length transaction.

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan
tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset
dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar dengan menggunakan hirarki nilai
wajar yang mencerminkan signifikansi input
yang digunakan di dalam melakukan
pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar
memiliki tingkatan sebagai berikut:
(a) harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam
pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang
identik (tingkat 1);
(b) input selain harga kuotasi yang termasuk
di dalam Tingkat 1 yang dapat
diobservasi untuk aset atau liabilitas,
baik langsung (misalnya, harga) maupun
tidak langsung (misalnya, derivasi dari
harga) (tingkat 2); dan
(c) input untuk aset dan liabilitas yang
bukan berdasarkan data pasar yang dapat
diobservasi (input yang tidak dapat
diobservasi) (tingkat 3).

PSAK No. 60 requires certain disclosures which
require the classification of financial and
financial liabilities measured at fair value using
a fair value hierarchy that reflects the
significance of the inputs used in making the fair
value measurement. The fair value hierarchy has
the following levels:

Tingkatan di dalam hirarki nilai wajar di
mana aset keuangan atau liabilitas keuangan
dikategorikan
penetapnya
pada
basis
tingkatan input paling rendah yang signifikan
terhadap pengukuran nilai wajar. Aset
keuangan
dan
liabilitas
keuangan
diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya
ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan
tersebut.

The level in the fair value hierarchy within
which the financial asset or financial liability is
categorised is determined on the basis of the
lowest level input that is significant to the fair
value measurement. Financial assets and
financial liabilities are classified in their
entirety into only one of the three levels.
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(a)
(b)

(c)

quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities
(level 1);
inputs other than quoted prices included
within Level 1 that are observable for the
asset or liability, either directly (i.e. as
prices) or indirectly (i.e. derived from
prices) (level 2); and
inputs for the asset or liability that are not
based
on
observable
market
data
(unobservable inputs) (level 3).
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
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31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(3)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
n.
Assets and Liabilities (Continued)

Penentuan Nilai Wajar (Lanjutan)

(3) Determination of Fair Value (Continued)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang
diperdagangkan di pasar aktif ditentukan
berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal
pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan
Grup untuk aset keuangan adalah harga
penawaran (bid price), sedangkan untuk
liabilitas keuangan menggunakan harga jual
(ask price). Instrumen keuangan ini termasuk
dalam tingkat 1.

The fair value of financial instruments traded in
active markets is based on quoted market prices
at the reporting date. The quoted market price
used for financial assets held by the Company is
the current bid price, while financial liabilities
use ask price. These instruments are included in
level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak
diperdagangkan di pasar aktif ditentukan
dengan menggunakan teknik penilaian
tertentu. Teknik tersebut menggunakan data
pasar yang dapat diobservasi sepanjang
tersedia, dan seminimal mungkin mengacu
pada estimasi. Apabila seluruh input
signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi,
instrumen keuangan ini termasuk dalam
tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are
not traded in an active market is determined
using valuation techniques. These valuation
techniques maximise the use of observable
market data where it is available and rely as
little as possible on estimates. If all significant
inputs required to fair value an instrument are
observable, the instrument is included in
level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan
tidak berdasarkan data pasar yang dapat
diobservasi, maka instrumen tersebut masuk
ke dalam tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not
based on observable market data, the
instrument is included in level 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk
menentukan nilai instrumen keuangan
mencakup:
(a) penggunaan harga yang diperoleh dari
bursa atau pedagang efek untuk
instrumen sejenis dan;
(b) teknik lain seperti analisis arus kas yang
didiskonto digunakan untuk menentukan
nilai instrumen keuangan lainnya.

Specific valuation techniques used to value
financial instruments include:
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(a) the use of quoted market prices or dealer
quotes for similar instruments and;
(b) other techniques, such as discounted
cashflows analysis, are used to determine
fair value for the remaining financial
instruments.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(4)

(5)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
o.
Assets and Liabilities (Continued)

Penghentian Pengakuan

(4)

Derecognition

Grup menghentikan pengakuan jika dan
hanya jika aset keuangan pada saat hak
kontraktual atas arus kas yang berasal dari
aset keuangan tersebut kadaluarsa atau Grup
mentransfer seluruh hak untuk menerima
arus kas kontraktual dari aset keuangan
dalam transaksi di mana Grup secara
substansial telah mentransfer seluruh risiko
dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan
yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas
atas aset keuangan yang ditransfer yang
timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup
diakui sebagai aset atau liabilitas secara
terpisah.

The Group derecognized if and as if the
financial assets when the contractual rights to
receive the cash flows from these assets have
ceased to exist or the assets have been
transferred and substantially all the risks and
rewards of ownership of the assets are also
transferred. Any rights or obligations on the
transferred financial assets that arise or are
still owned by the Group are recognized as
assets or liabilities separately.

Grup menghentikan pengakuan jika dan
hanya jika liabilitas keuangan pada saat
liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak
dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

The Group derecognized if and as if the
financial liabilities when the obligation
specified in the contract is released or
canceled or ceased.

Dalam transaksi di mana Grup secara
substansial tidak memiliki atau tidak
mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan
aset
keuangan,
Grup
menghentikan pengakuan aset tersebut jika
Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas
aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul
atau yang masih dimiliki dalam transfer
tersebut diakui secara terpisah sebagai aset
atau liabilitas. Dalam transfer di mana
pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup
tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut
sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, di
mana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset
yang ditransfer adalah sebesar perubahan
nilai aset yang ditransfer.

In a transaction where the Group substantially
have not or did not transfer all the risks and
rewards of ownership of financial assets, the
Group derecognized those assets if the Group
no longer has control over those assets. The
rights and obligations arising from or still exist
in the transfer are recognized separately as
assets or liabilities. In a transfer which is
control over the assets is still owned, the
Group continue to recognize the transferred
assets in the amount of involvement that is
sustainable, where the level of sustainability
of the Group in the transferred assets
amounted to as a changes in the value of the
transferred assets.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

(5)

Offsetting Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat
saling hapus dan nilai bersihnya disajikan
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang
berkekuatan hukum untuk melakukan saling
hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut
dan berniat untuk menyelesaikan liabilitas
secara simultan.

Financial assets and liabilities are set-off and
the net amount is presented in the
consolidated statements of financial position
when, and only when, the Group has the legal
right to set off the amounts and intends either
to settle on a net basis or realize the asset and
settle the liabilities simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan dalam
jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh
standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net
basis only when permitted by accounting
standards.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(6)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
p.
Assets and Liabilities (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

(6)

Impairment of Financial Assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan
konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah
terdapat bukti yang obyektif bahwa aset
keuangan atau kelompok aset keuangan
mengalami penurunan nilai.

At the date of consolidated statements of
financial position, the Group evaluate whether
there is objective evidence that financial
assets or group of financial assets is impaired.

(a) Aset keuangan dicatat sebesar biaya
perolehan yang diamortisasi

(a) Financial assets carried at amortized
cost

Untuk pinjaman yang diberikan dan
piutang yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi, Grup terlebih
dahulu menentukan bahwa terdapat bukti
obyektif mengenai penurunan nilai secara
individual atas aset keuangan yang
signifikan secara individual, atau secara
kolektif untuk aset keuangan yang tidak
signifikan secara individual. Jika Grup
menentukan tidak terdapat bukti obyektif
mengenai penurunan nilai atas aset
keuangan yang dinilai secara individual,
terlepas aset keuangan tersebut signifikan
atau
tidak,
maka
aset
tersebut
dimasukkan ke dalam kelompok aset
keuangan yang memiliki karakteristik
risiko kredit yang sejenis dan kelompok
usaha menilai penurunan nilai kelompok
tersebut secara kolektif. Aset yang
penurunan
nilainya
dinilai
secara
individual, dan untuk itu kerugian
penurunan nilai diakui atau tetap diakui,
tidak
termasuk
dalam
penilaian
penurunan nilai secara kolektif.

For loans and receivables carried at
amortized cost, the Group first assesses
whether objective evidence of impairment
exists individually for financial assets that
are individually significant, or collectively
for financial assets that are not
individually significant. If the Group
determines that no objective evidence of
impairment exists for an individually
assessed
financial
asset,
whether
significant or not, the asset is included in
a group of financial assets with similar
credit risk characteristics and the group is
collectively assessed for impairment.
Assets that are individually assessed for
impairment and for which an impairment
loss is, or continues to be, recognized are
not included in a collective assessment of
impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa
kerugian penurunan nilai telah terjadi,
jumlah kerugian tersebut diukur sebagai
selisih antara nilai tercatat aset dengan
nilai kini estimasi arus kas masa datang
(tidak termasuk kerugian kredit di masa
mendatang yang belum terjadi). Nilai kini
estimasi arus kas masa datang didiskonto
dengan menggunakan suku bunga efektif
awal dari aset keuangantersebut. Jika
suatu aset keuangan yang dikelompokkan
sebagai “pinjaman yang diberikan dan
piutang” memiliki suku bunga variabel,
maka tingkat diskonto yang digunakan
untuk
mengukur
setiap
kerugian
penurunan nilai adalah suku bunga efektif
yang berlaku.

If there is objective evidence that an
impairment loss has occurred, the amount
of the loss is measured as the difference
between the asset’s carrying amount and
the present value of estimated future
cash flows (excluding future expected
credit losses that have not yet been
incurred). The present value of the
estimated future cash flows is discounted
at the financial asset’s original effective
interest rate. If a “loans and receivables”
financial asset has a variable interest
rate, the discount rate for measuring
impairment loss is the current effective
interest rate.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(6)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
q.
Assets and Liabilities (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

(6)

Impairment of Financial Assets (Continued)

(a) Aset keuangan dicatat sebesar biaya
perolehan yang diamortisasi (Lanjutan)

(a) Financial assets carried at amortized
cost (Continued)

Nilai tercatat atas aset keuangan
dikurangi
melalui
penggunaan
pos
cadangan kerugian penurunan nilai dan
jumlah kerugian yang terjadi diakui
dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian.
Pendapatan
keuangan
selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat
yang diturunkan nilainya berdasarkan
tingkat suku bunga efektif awal dari aset
keuangan. Pinjaman yang diberikan dan
piutang beserta dengan cadangan terkait
dihapuskan
jika
tidak
terdapat
kemungkinan
yang
realistis
atas
pemulihan di masa mendatang dan
seluruh agunan telah terealisasi atau
dialihkan kepada Grup. Jika, pada tahun
berikutnya, nilai estimasi kerugian
penurunan nilai aset keuangan bertambah
atau berkurang karena peristiwa yang
terjadi setelah penurunan nilai diakui,
maka kerugian penurunan nilai yang
diakui sebelumnya bertambah atau
berkurang dengan menyesuaikan pos
cadangan penurunan nilai. Jika di masa
mendatang penghapusan tersebut dapat
dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut
diakui sebagai laba rugi.

The carrying amount of the financial asset
is reduced through the use of an
allowance for impairment account and the
amount of the loss is recognized in the
consolidated statements of comprehensive
income. Finance income continues to be
accrued on the reduced carrying amount
based on the original effective interest
rate of the financial asset. Loans and
receivables, together with the associated
allowance, are written off when there is
no realistic prospect of future recovery
and all collateral has been realized or has
been transferred to the Group. If, in a
subsequent year, the amount of the
estimated impairment loss increases or
decreases because of an event occurring
after the impairment was recognized, the
previously recognized impairment loss is
increased or reduced by adjusting the
allowance for impairment account. If a
future write-off is later recovered, the
recovery is recognized in profit or loss.

(b) Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan
Jika terdapat bukti obyektif bahwa
kerugian penurunan nilai telah terjadi
atas instrumen ekuitas yang tidak
memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada
nilai wajar karena nilai wajarnya tidak
dapat disajikan secara handal, maka
jumlah kerugian penurunan nilai disajikan
berdasarkan selisih antara nilai tercatat
aset keuangan dan nilai kini estimasi
arus
kas
masa
mendatang
yang
didiskontokan pada tingkat pengembalian
yang berlaku di pasar untuk aset
keuangan serupa. Kerugian penurunan
nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada
periode-periode berikutnya.
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(b) Financial assets carried at cost

If there is objective evidence that an
impairment has occurred over equity
instruments that do not have quotations
and are not carried at fair value because
fair value can not be measured reliably,
then the amount of any impairment loss is
measured as the difference between the
carrying value of the financial asset and
the present value of estimated future
cash flows discounted at the prevailing
rate of return on the market for a similar
financial asset. Impairment losses may not
be reversed in succeeding periods.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(6)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
r.
Assets and Liabilities (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)
(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual

(6)

Impairment of Financial Assets (Continued)
(c)

Available-for-sale financial assets

Dalam
hal
investasi
ekuitas
diklasifikasikan sebagai aset keuangan
yang tersedia untuk dijual, bukti obyektif
akan termasuk penurunan nilai wajar
yang signifikan dan berkepanjangan di
bawah nilai perolehan investasi tersebut.

In the case of equity investment classified
as an available-for-sale financial assets,
objective evidence would include a
significant or prolonged decline in the fair
value of the investment below its cost.

Ketika terdapat bukti penurunan nilai,
kerugian kumulatif - yang diukur sebagai
selisih antara biaya perolehan dan nilai
wajar kini, dikurangi kerugian penurunan
nilai investasi yang sebelumnya diakui
sebagai laba rugi direklasifikasikan dari
pendapatan komprehensif lain ke laba
rugi. Kerugian penurunan nilai atas
investasi ekuitas tidak dihapuskan melalui
laba rugi; sedangkan peningkatan nilai
wajar setelah penurunan nilai diakui
dalam pendapatan komprehensif lain.

Where there is evidence of impairment,
the cumulative loss - measured as the
difference between the acquisition cost
and the current fair value, less any
impairment loss on that investment
previously recognized in profit or loss is
reclassified from other comprehensive
income to profit or loss. Impairment
losses on equity investments are not
reversed through profit or loss; increases
in their fair value after impairment are
recognized in other comprehensive
income.

Dalam
hal
instrumen
utang
diklasifikasikan sebagai aset keuangan
yang tersedia untuk dijual, penurunan
nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang
sama dengan aset keuangan yang dicatat
sebesar biaya perolehan diamortisasi.
Penghasilan bunga di masa mendatang
didasarkan pada nilai tercatat yang
diturunkan
nilainya
dan
diakui
berdasarkan suku bunga yang digunakan
untuk mendiskonto arus kas masa datang
dalam pengukuran kerugian penurunan
nilai. Penghasilan bunga yang masih harus
dibayar tersebut dicatat sebagai bagian
dari akun “Pendapatan Keuangan” dalam
laba rugi.

In the case of a debt instrument classified
as an available-for-sale financial assets,
impairment is assessed based on the same
criteria as financial assets carried at
amortized cost. Future interest income is
based on the reduced carrying amount and
is accrued based on the rate of interest
used to discount future cash flows for the
purpose of measuring impairment loss.
Such accrual of interest income is
recorded as part of the “Finance Income”
account in the profit or loss.

Jika pada tahun berikutnya, nilai wajar
atas instrumen utang meningkat dan
peningkatan tersebut secara obyektif
dapat dikaitkan dengan peristiwa yang
timbul setelah pengakuan kerugian
penurunan nilai diakui sebagai laba rugi,
kerugian penurunan nilai tersebut harus
dipulihkan melalui laba rugi.

If in a subsequent year, the fair value of a
debt instrument increases and the
increase can be objectively related to an
event occurring after the impairment loss
was recognized in profit or loss, the
impairment loss is reversed through profit
or loss.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
h. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)
(6)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
h. Financial
s.
Assets and Liabilities(Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)
(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual
(Lanjutan)
Jika terdapat bukti obyektif bahwa
kerugian penurunan nilai telah terjadi
atas instrumen ekuitas yang tidak
memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada
nilai wajar karena nilai wajarnya tidak
dapat disajikan secara handal, maka
jumlah kerugian penurunan nilai disajikan
berdasarkan selisih antara nilai tercatat
aset keuangan dan nilai kini estimasi arus
kas masa mendatang yang didiskontokan
pada tingkat pengembalian yang berlaku
di pasar untuk aset keuangan serupa.
Kerugian penurunan nilai tersebut tidak
dapat dipulihkan pada periode-periode
berikutnya.

i.

2.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

(6)

Impairment of Financial Assets (Continued)
(c)

Available-for-sale
(Continued)

financial

assets

If there is objective evidence that an
impairment has occurred over equity
instruments that do not have quotations
and are not carried at fair value because
fair value can not be measured reliably,
then the amount of any impairment loss is
measured as the difference between the
carrying value of the financial asset and
the present value of estimated future
cash flows discounted at the prevailing
rate of return on the market for a similar
financial asset. Impairment losses may not
be reversed in succeeding periods.

i. Foreign Currency Transactions and Balances

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan
menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh
Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing”, yang
menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi
mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri
dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan
laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.
Perusahaan mempertimbangkan indikator utama
dan indikator lainnya dalam menentukan mata
uang fungsionalnya. Jika ada indikator yang
tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas,
manajemen
menggunakan
penilaian
untuk
menentukan mata uang fungsional yang paling
tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari
transaksi,
kejadian
dan
kondisi
yang
mendasarinya.

Effective 1 January 2012, the Company applied
PSAK No. 10 (Revised 2010), “The Effects of
Changes in Foreign Exchange Rates”, which
describes how to include foreign currency
transactions and foreign operations in the financial
statements of an entity and translate financial
statements into a presentation currency. The
Company considers the primary indicators and
otherindicators in determining its functional
currency. If indicators are mixed and the
functional currency is not obvious, management
uses its judgments to determine the functional
currency that most faithfully represents the
economic effects of the underlying transactions,
events and conditions.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam
Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional
Perusahaan dan mata uang penyajian Perusahaan.
Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam
mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang
berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada
tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke
dalam rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan
beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada
tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode
yang bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang
timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi
periode berjalan.

The consolidated financial statements are
presented in Rupiah, which is the Company’s
functional
currency
and
the
Company’s
presentation currency. Transactions involving
foreign currencies are recorded in Rupiah at the
middle rates of exchange prevailing at the time the
transactions are made. At statement of financial
position date, monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies are adjusted to
reflect average buying and selling rate of exchange
quoted by Bank of Indonesia at the closing of the
last banking day of the period. The resulting gains
or losses are credited or charged to current
operations.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
i.

2.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
(Lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
i.

Foreign Currency Transactions and Balances
(Continued)

Untuk tujuan konsolidasi, laporan posisi keuangan
entitas anak yang menggunakan mata uang selain
Rupiah dijabarkan berdasarkan kurs yang berlaku
pada akhir periode pelaporan dan hasil usahanya
dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs rata-rata
selama setahun. Selisih kurs yang dihasilkan diakui
pada pendapatan komprehensif lainnya dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan
diakumulasikan dalam ekuitas di dalam selisih kurs
atas penjabaran laporan keuangan.

For the purpose of consolidation, the statement of
financial position of subsidiaries reporting in a
currencies other than Rupiah are translated using
the rates of exchange prevailing at the end of the
reporting period and the results of operation are
translated into Rupiah at the average exchange
rates for the financial year. The resulting exchange
differences are recognised in other comprehensive
income in the consolidated statements of
comprehensive income and accumulated in equity
under the difference in foreign currency
translation of Financial Statements.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang
asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut :

The exchange rates used against the Rupiah are as
follows :

2012
1 Dolar Amerika Serikat (USD)
1 Euro
100 Yen Jepang (JPY)
1 Dolar Australia (AUD)
1 Dolar Singapura (SGD)

2011

9.670
12.810
11.197
10.025
7.907

9.068
11.739
11.680
9.203
6.974

j. Persediaan

2010
8.991
11.956
11.029
9.143
6.981

United States Dollar (USD) 1
Euro 1
Japanese Yen (JPY) 100
Australian Dollar (AUD) 1
Singapore Dollar (SGD) 1

j. Inventories

Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah
antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih.
Harga perolehan ditentukan dengan basis metode
rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah
estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha
normal
dikurangi
biaya penyelesaian dan
penjualan.

Inventories are valued at the lower of cost or net
realizable value. Cost is determined based on the
weighted average method. Net realizable value is the
estimated sales amount in the ordinary course of
business less the costs of completion and selling
expenses.

Persediaan suku cadang dan bahan kimia dinilai
dengan
harga
perolehan
dan
ditentukan
menggunakan basis masuk pertama keluar pertama
(first-in, first-out basis).

Spare parts and chemicals are valued at cost,
determined on first-in, first-out basis.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan
ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap
keadaan persediaan.

Allowance for impairment losses of inventory is made
based on a review of the condition of the
inventories.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

k. Investments in Associates

Grup menerapkan PSAK No. 15 (Revisi 2009),
“Investasi pada Entitas Asosiasi”. PSAK revisi ini
diterapkan secara retrospektif dan mengatur
akuntansi investasi dalam entitas asosiasi dalam
hal penentuan pengaruh signifikan, metode
akuntansi yang harus diterapkan, penurunan nilai
investasi dan laporan keuangan tersendiri, efektif
tanggal 1 Januari 2011.
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The Group adopted PSAK No. 15 (Revised 2009),
“Investments in Associated Companies”. The
revised PSAK is applied retrospectively and
prescribes the accounting for investments in
associated companies as to determination of
significant influence, accounting method to be
applied, impairment in value of investments and
separate financial statements, effective 1 January
2011.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
k. Investments in Associates (Continued)

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup
memiliki paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari
50% hak suara, atau dimana Perusahaan memiliki
pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan.
Entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan
metode ekuitas. Dengan metode ini, bagian Grup
atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan
diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas
pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal
perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif
lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi
dividen dari entitas asosiasi setelah tanggal
perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat
investasi.

Associates are entities of which the Company have
between 20% and 50% of the voting rights or over
which the Company have significant influence but
not control. Associates are accounted for using the
equity method. Based on this method, the Group’s
share of its associated companies’ postacquisition
profits or losses are recognised in profit or loss and
its share of post-acquisition other comprehensive
income is recognised in other comprehensive income.
These post-acquisition movements and dividends
distributions received from associated companies are
adjusted against the carrying amounts of the
investments.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama
dengan atau melebihi kepentingannya pada
entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar
tanpa jaminan, maka Grup menghentikan
pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut,
kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan
pembayaran atau telah melakukan pembayaran
atas nama entitas asosiasi.

When the Group’s share of the losses of an
associated company equals or exceeds its interest in
the associated company, including any other
unsecured noncurrent receivables, the Group does
not recognise further losses, unless it has obligations
to make or has made payments on behalf of the
associated company.

Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi
diakui hanya bila Perusahaan mempunyai
komitmen untuk memberikan bantuan keuangan
atau menjamin liabilitas entitas asosiasi.

Loss exceeding the carrying value of the investment
is recognised if the Company has committed to
provide financial support or guarantee the
associates’ obligation.

Keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi
antara Perusahaan atau entitas anak dengan
entitas asosiasi dieliminasi sampai sebatas
kepemilikan Perusahaan dalam entitas asosiasi;
kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi
kecuali apabila terdapat bukti bahwa dalam
transaksi tersebut telah terjadi penurunan atas
nilai aset yang ditransfer.

Unrealized gains on transactions between the
Company’s or subsidiaries with its associates are
eliminated to the extent of the Group’s interest in
the associates. Unrealized losses are also eliminated
unless the transaction provides evidence of an
impairment of the assets transferred.

Investasi pada entitas asosiasi dihentikan
pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki
pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang
tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah
tercatat investasi yang tersisa pada tanggal
hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya
diakui dalam laba rugi.

Investments
in
associated
companies
are
derecognised when the Group loses significant
influence and any retained equity interest in the
entity is remeasured at its fair value. The difference
between the carrying amount of the retained
interest at the date when significant influence is
lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari
pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada
investasi pada entitas asosiasi dimana pengaruh
signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba
rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas
jumlah yang telah diakui sebelumnya pada
pendapatan
komprehensif
lainnya
yang
direklasifikasi ke laba rugi.

Gains and losses arising from partial disposals or
dilutions of investments in associated companies in
which significant influence is retained are
recognised in profit or loss, and only a proportionate
share of the amounts previously recognised in other
comprehensive income is reclassified to profit or loss
where appropriate.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
l.

2.

Aset tetap

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
l.

Property, Plant and Equipments

Grup menerapkan PSAK No. 16 (revisi 2011),
“Aset Tetap” efektif sejak tanggal 1 Januari 2012,
yang berdampak pada pengakuan aset, penentuan
jumlah tercatat dan biaya penyusutan dan kerugian
atas penurunan nilai harus diakui dalam kaitannya
dengan aset tersebut.

The Group adopted PSAK No. 16 (Revised 2011)
"Property, Plant and Equipments" effective since
1 January 2012, which impacts recognition of the
assets, the determination of their carrying amounts
and depreciation charges and impairment losses to
be recognized in relation to them.

Grup menggunakan model biaya sebagai kebijakan
akuntansi pengukuran aset tetapnya.

The
d. Group uses the cost model for property, plant
and equipments measurement.

Aset tetap pemilikan langsung dinyatakan
berdasarkan biaya perolehan, tetapi termasuk
biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai,
jika ada.

Directly
d.
acquired property, plant and equipments
are stated at cost, excluding day-to-day servicing,
less accumulated depreciation and any impairment
value, if any.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga
perolehan, termasuk bea impor dan pajak
pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biayabiaya yang dapat diatribusikan secara langsung
untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang
ditetapkan.

The
d. initial cost of property, plant and equipments
consists of its purchase consideration, including
import duties and taxes and any directly
attributable costs in bringing the equipments to its
working condition and location for its intended
use.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap
digunakan, seperti beban perbaikan dan
pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya.
Apabila beban-beban tersebut menimbulkan
peningkatan manfaat ekonomis di masa datang
dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat
melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban
tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya
perolehan aset tetap.

Expenditures
d.
incurred after the property, plant
and equipments have been put into operations,
such as repairs and maintenance costs, are
normally charged to consolidated statements of
comprehensive income in the year such costs are
incurred. In situations where it can be clearly
demonstrated that the expenditures have resulted
in an increase in the future economic benefits
expected to be obtained from the use of the
equipments beyond its originally assessed standard
of performance, the expenditures are capitalized
as additional costs of property, plant and
equipments.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung
berdasarkan metode garis lurus (straight-line
method) selama masa manfaat aset tetap sebagai
berikut:

Depreciation
d.
of property, plant and equipments is
computed on a straight-line basis over the
property, plant and equipments’ useful lives as
follows:

Jenis Aset Tetap
Bangunan dan prasarana
Revonasi bangunan
Kapal
Mesin dan peralatan
Kendaraan
Peralatan dan perabotan kantor

Masa manfaat/
Usefullives
tahun/years

Tarif/ Rate (%)

10 - 20
10
5 - 16
4 -15
4 –8
3-5

10 - 5
10
20 – 6,25
25 – 6,67
25 – 12,5
33,3 - 20
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
l. Aset tetap (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
l.

Property, Plant and Equipments (Continued)

Jumlah
tercatat
aset
tetap
dihentikan
pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan
atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang
diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
Aset tetap yang dijual atau dilepaskan,
dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut
akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan
nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba
atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan
aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara
jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan
jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan
diakui dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian
pengakuan.

An
d. item of property, plant and equipments is
derecognized upon disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or
disposal. When assets are sold or retired, the cost
and related accumulated depreciation and any
impairment loss are removed from the accounts.
Any gain or loss arising from derecognition of
property, plant and equipments (calculated as the
difference between the net disposal proceeds and
the carrying amount of the item) is included in the
consolidated statements of comprehensive income
in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode
penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan
dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah
berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Residual
d.
values, useful lives and depreciation
method are reviewed and adjusted if appropriate,
at each financial year end.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya
perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset
tetap.
Akumulasi
biaya
perolehan
akan
dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap
yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai
dikerjakan dan siap digunakan.

Assets
d.
in progress are stated at cost and presented
as part of the property, plant and equipments. The
accumulated cost will be reclassified to the
appropriate property, plant and equipments
account when the installation is substantially
completed and the asset is ready for its intended
use.

m. Properti Investasi

m. Investment Property

Grup menerapkan PSAK No. 13 (revisi 2011),
“Properti Investasi” efektif sejak tanggal
1 Januari 2012.

The Group adopted PSAK No. 13 (Revised 2011)
"Investment
Property"
effective
since
1 January 2012.

Sebelum 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK
No. 13 (Revisi 2007) “Properti Investasi”.

Prior to 1 January 2012, the Group applied PSAK
No. 13 (Revised 2007) “Investment Property”.

Properti investasi merupakan bangunan yang
dikuasai Entitas Anak untuk menghasilkan rental
atau
untuk
kenaikan
nilai
atau
kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk
tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan
usaha sehari-hari. Properti investasi dinyatakan
sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi.

Investment property represents building which is
held by the Subsidiary to earn rental or for capital
appreciation or both, rather than for usein the
production or supply of goods or services or for
administrative purposes or sale in the ordinary
course of business. Investment property is initially
measured at cost, including transaction costs.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya
perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi
akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika
ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya
penggantian dari properti investasi yang ada pada
saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan
terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian
penggunaan properti investasi tersebut.

Investment property are stated at cost, including
transaction cost, less accumulated depreciation and
any impairment value, if any. The carrying amount
includes the cost of replacement of an existing
investment property in the year such costs are
incurred, if the recognition criteria are met, and
does not include the cost of daily use of the
investment property.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
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NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
m. Properti Investasi (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
m. Investment Property (Continued)

Penyusutan
bangunan
dihitung
dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi
selama 20 (dua puluh) tahun.

Depreciation of buildings is computed using the
straight-line basis over the estimated useful lives
of property investment for 20 (twenty) years.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada
saat pelepasan atau ketika properti investasi
tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan
tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan
yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
penghentian atau pelepasan properti investasi
diakui dalam laba rugi dalam periode terjadinya
penghentian atau pelepasan tersebut.

Investment property is derecognized when either it
has been disposed of or when it is permanently
withdrawn from use and no future benefit is
expected from its disposal. Any gains or losses on
the retirement or disposal of an investment
property are recognized in profit or loss in the
period of retirement or disposal.

n. Hak Atas Tanah

n.

Landrights

Grup menerapkan ISAK No. 25 (revisi 2011), “Hak
Atas Tanah” efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.
Sesuai dengan ISAK No. 25, tanah, termasuk biaya
pengurusan legal yang timbul pada awal perolehan
hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya
perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang
terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau
pembaharuan hak atas tanah ditangguhkan dan
diamortisasi selama periode hak atas tanah atau
taksiran masa manfaat ekonomis tanah, periode
mana yang lebih pendek.

The Group adopted IFAS No. 25 (Revised 2011)
"Landrights" effective since 1 January 2012. In
accordance with IFAS No. 25, land, including the
legal costs incurred at initial acquisition of
landrights, is stated at cost and not amortized.
Specific costs associated with the extension or
renewal of land titles are deferred and amortized
over the legal term of the landrights or economic
life of the land, whichever is shorter.

Selain itu, PSAK No. 47 juga menetapkan bahwa
tanah tidak diamortisasi, kecuali memenuhi
kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan di
dalamnya.

In addition, PSAK No. 47 also stipulates that land is
not subject to amortization, except under certain
conditions defined therein.

o. Sewa

o.

Lease

Grup menerapkan PSAK No. 30 (revisi 2011),
“Sewa” efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

The Group adopted PSAK No. 30 (Revised 2011)
"Leases" effective since 1 January 2012.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan
perjanjian sewa, atau perjanjian yang mengandung
sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada
tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan
perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset
dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak
untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan
manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset,
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

The
d. determination of whether an arrangement is,
or contains, a lease is based on the substance of
the arrangement at inception date and whether
the fulfillment of the arrangement is dependent on
the use of a specific asset and the arrangement
conveys a right to use the asset. Lease that
transfers substantially to the lessee all the risks
and rewards incidental to ownership of the leased
item is classified as finance lease.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
o. Sewa (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
o.

Lease (Continued)

Dalam sewa pembiayaan, dari sudut pandang Grup
sebagai lessee, Grup mengakui aset dan liabilitas
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada
awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan,
atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa
minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai
wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan
antara bagian yang merupakan beban keuangan
dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas
sewa. Beban keuangan dialokasikan ke setiap
periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan
tingkat suku bunga periodik yang konstan atas
saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui
dalam
laporan
laba
rugi
komprehensif
konsolidasian.

Under
d.
a finance lease, from the perspective of the
Group as a lessee, the Group recognizes an asset
and liability in the consolidated statement of
financial position at the commencement of the
lease term at an amount equal to the fair value of
the leased property or, if lower, the present value
of the minimum lease payments. Minimum lease
payments are apportioned between the finance
charges and the reduction of the outstanding
liability. The finance charges are allocated to each
period during the lease term so as to achieve a
constant rate of interest on the remaining balance
of the liability. Finance charges are recognized in
the consolidated statement of comprehensive
income.

Aset sewaan yang dimiliki oleh Grup dengan dasar
sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan
metode yang sama yang digunakan untuk aset yang
dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh
selama jangka waktu yang lebih pendek antara
periode masa sewa dan umur manfaat aset
sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai
bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan
pada akhir masa sewa.

Leased
d.
asset held by the Group under finance lease
is depreciated consistently using the same method
used with that for depreciable assets that are
directly owned, or is fully depreciated over the
shorter of the lease term and its useful life, if
there is no reasonable certainty that the Group
will obtain ownership by the end of the lease term.

Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai
sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa
operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba
rugi komprehensif konsolidasian dengan dasar garis
lurus (straight-line basis) selama masa sewa.

Leases
d.
which do not transfer substantially all the
risks and rewards incidental to ownership are
classified as operating leases. Operating lease
payments are recognized as an expense in the
consolidated statements of comprehensive income
on a straight-line basis over the lease term.

p. Penurunan Nilai dari Aset Non-Keuangan (selain
persediaan dan aset pajak tangguhan)

p.

Impairment of Non-Financial Assets (excluding
inventory and deferred tax assets)

Grup menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah
terdapat indikasi penurunan nilai pada aset.
Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau
ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara
tahunan disyaratkan, Grup membuat estimasi nilai
terpulihkan aset.

The
d. Group assesses at each reporting date whether
there is any indication that an asset may be
impaired. If any such indication exists, or when
annual impairment assessment for an asset is
required, the Group made an estimate of the
asset's recoverable amount.

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi
dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai
pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset
individual,
kecuali
aset
tersebut
tidak
menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar
independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai
pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh
dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya
dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum
pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini
terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.
Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk

An
d. asset's recoverable amount is the higher of an
asset's or cash-generating unit's fair value less costs
to sell and its value in use and is determined for an
individual asset, unless the asset does not generate
cash inflows that are largely independent of those
from other assets. In assessing value in use, the
estimated future cash flows expected to be
generated by the asset are discounted to their
present value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the time
value of money and the risks specific to the asset.
In assessing fair value less costs to sell, an
appropriate valuation model is used.
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menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
p. Penurunan Nilai dari Aset Non-Keuangan (selain
persediaan dan aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
p.

Impairment of Non-Financial Assets (excluding
inventory and deferred tax assets) (Continued)

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai
terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat
sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai
diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian kecuali aset yang relevan dinilai
pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini
kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai
penurunan revaluasi.

Where
d.
the carrying amount of an asset exceeds its
recoverable amount, the asset is written down to
its recoverable amount. Impairment losses are
recognized
in
consolidated
statements
of
comprehensive income unless the relevant asset is
carried at a revalued amount, in which case the
impairment loss is treated as a revaluation
decrease.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal
pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala
indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang
diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau
mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan
nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya
jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan
untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak
pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai.
Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset
meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan
tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang
telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada
kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya.
Pembalikkan nilai tersebut diakui di dalam laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian kecuali aset
tersebut diukur pada jumlah revaluasian, yang
dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan
revaluasi.

An
d. assessment is made at each reporting date as to
whether there is any indication that previously
recognized impairment losses may no longer exist
or may have decreased. A previously recognized
impairment loss is reversed only if there has been
a change in the estimates used to determine the
asset's recoverable amount since the last
impairment loss was recognized. If that is the case,
the carrying amount of the asset is increased to its
recoverable amount. That increase cannot exceed
the carrying amount that would have been
determined, net of depreciation, had no
impairment loss been recognized previously. Such
reversal is recognized in consolidated statement of
comprehensive income unless the asset is measured
at revalued amount, in which case the reversal is
treated as a revaluation increase.

Evaluasi
dilakukan
pada
akhir
setiap
periode/tahun pelaporan apakah terdapat indikasi
bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui
dalam periode/tahun sebelumnya untuk aset
selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau
mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud
ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah
terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan
nilai yang telah untuk aset selain goodwill dibalik
hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang
digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan
aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir
diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset
dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan
tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset
tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun
jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan,
seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang
telah
diakui
untuk
aset
tersebut
pada
periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi
penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah
pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut
disesuaikan di periode/tahun mendatang untuk
mengalokasi jumlah tercatat aset yang direvisi,
dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang
sistematis selama sisa umur manfaatnya.

An
d. assesment is made at the end of each reporting
period/year as to whether there is any indication
that previously recognized impairment losses
recognized for an asset other than goodwill may no
longer exist or may have decreased. If such
indication exists, the recoverable amount is
estimated. A previously recognized impairment
loss for an asset other than goodwill is reversed
only if there has been a change in the assumption
used to determine the asset’s recoverable amount
since the last impairment loss was recognized. If
that is the case, the carrying amount of the asset
is increased to its recoverable amount. The
reversal is limited so that the carrying amount of
the assets does not exceed its recoverable amount,
nor exceed the carrying amount that would have
been determined, net of depreciation, had no
impairment loss been recognized for the asset in
prior period/year. Reversal of an impairment loss
is recognized in profit or loss. After such a
reversal. The depreciation change on the said asset
is adjusted in future period/year to allocate the
asset’s revised carrying amount, less any residual
value, on a systematic basis over its remaining
useful life.

244

`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/36

Exhibit E/36

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
p.

Penurunan Nilai dari Aset Non-Keuangan (selain
persediaan dan aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
p.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun
(pada tahun 31 Desember) dan ketika terdapat
indikasi bahwa nilai tercatatnya Penurunan nilai
bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan
jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK)
terkai dari goodwill tersebut. Jika jumlah
terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya,
rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai
terkait goodwill tidak dapat dibalik pada periode
berikutnya.
q.

Hak atas pendapatan Kerja Sama Operasi (KSO)

Impairment of Non-Financial Assets (excluding
inventory and deferred tax assets) (Continued)
Goodwill
d.
is tested for impairment annually (as at
December 31) and when circumtances indicate that
the carrying value may be impaired. Impairment is
determined for goodwill by assessing the
recoverable amount of each CGU (or group of
CGUs) to which the goodwill relates. Where the
recoverable amount of the CGU is less than their
carrying amount, an impairment loss is recognized.
Impairment losses relating to goodwill cannot be
reversed in future periods.

q.

Rights on Joint Operation (JO) revenue

Sejak 20 Januari 2004, entitas anak menerapkan
PSAK No. 35, “Akuntansi Pendapatan Jasa
Telekomunikasi”, dalam mengakui perjanjian
KSO yang telah diubah karena syarat dan
ketentuan yang serupa dengan perjanjian bagi
hasil sesuai PSAK No. 35, aset yang dibangun
berdasarkan persyaratan bagi hasil dikapitalisasi
oleh pihak (penyedia jasa telekomunikasi) kepada
pihak penerima atas kepemilikan yang ditransfer
pada periode perjanjian bagi hasil, jika kriteriakriteria berikut ini terpenuhi:

Starting 20 January 2004, the subsidiaries follows
PSAK No. 35, “Accounting for Income from
Telecomunications Services”, in accounting for
the amended and restated JO Agreement because
the new terms and conditions are similar to a
Revenue Sharing Agreement Under PSAK No. 35,
assets built under the revenue sharing
arrangement are capitalized by the party (the
telecommunication service provider) to whom
ownership of such assets shall be transferred at
the end of the revenue-sharing period, if the
following criteria are met:

(1) Terdapat kepastian bahwa pihak penyedia
akan memperoleh aset, dimana kepemilikan
atas aset tersebut akan ditransfer pada akhir
periode perjanjian bagi hasil;
(2) Pihak penyedia bebas dari segala tuntutan
pihak ketiga sehubungan dengan akuisisi atas
aset tersebut; dan
(3) Perjanjian yang mengatur tentang bagi hasil
tersebut tidak dapat dibatalkan.

(1) There is a certainty that the provider will
acquire the assets, the ownership of which
will be transferred at the end of the revenuesharing period;
(2) The provider is free from any claims from
third parties with respects to the acquisitions
of such assets; and
(3) The agreement covering the revenue-sharing
arrangement is irrevocable.

Entitas anak mengakui aset tersebut sebagai “Hak
atas Pendapatan KSO”, disajikan sebagai aset
tidak lancar, dan diakui pada jumlah setara
dengan jumlah tercatat bersih aset tetap pada
tanggal perjanjian KSO yang diubah.

The subsidiaries recognized such assets as “Rights
on JO Revenue”, presented as non-current assets,
and was recognized at an amount equivalent to
the net carrying amount of property and
equipments on the date of the Amended JO
agreement.

Dalam mengakui penggabungan usaha antara
MGTI, entitas anak dengan induknya pada saat
itu, PT Alberta Telecomunication (ALTEL) yang
efektif pada tanggal 12 Agustus 2004, beberapa
aset tetap dibukukan sebesar jumlah tercatat
induk perusahaannya. Hak atas pendapatan KSO
diamortisasi selama sisa periode KSO.

In accounting for the merger of MGTI, subsidiary
and its parent, PT Alberta Telecommunication
(ALTEL) which was effected on 12 August 2004,
such assets were carried over at the carrying
amount of the parent. Rights on JO Revenue are
amortized over the remaining JO period.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
r.

Biaya Emisi Wesel Bayar

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
r.

Biaya emisi wesel bayar dikurangkan langsung dari
pembayaran wesel bayar untuk mendapatkan nilai
bersih dari pembayaran. Perbedaan dari nilai
bersih dan nilai nominal menunjukkan adanya
diskonto atau premium yang diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif selama
jangka waktu wesel bayar.
s.

t.

Pinjaman

Notes Payable Issuance Cost
Issuance costs of notes payable are deducted
directly from the proceeds of the notes payable to
determine the net proceeds. Differences between
the net proceeds and nominal values represent
discounts or premiums which are amortized using
the effective interest method over the term of the
notes.

s.

Loan

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pinjaman
merupakan dana yang diterima dari bank atau
pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali
sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Since 1 January 2010, loan are funds received from
banks or other parties with the obligation to repay
the loan in accordance with the terms of the
agreement.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai
liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang
dapat diatribusikan secara langsung dengan
perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah
pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2h untuk
kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Loan are classified as financial liabilities measured
by amortized cost. Transaction costs that are
directly attributable to the acquisition of loan are
deducted from the loan amount received. See Note
2h for the accounting policy for financial liabilities
measured at amortized cost.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

t.

Revenue and Expenses Recognition

Pendaptan diakui bila besar kemungkinan
manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan
jumlahnya
dapat
diukur
secara
handal.
Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran
yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan
Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Kriteria spesifik
berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan
diukur.

Revenue
d.
is recognized to the extent that it is
probable that the economic benefits will flow to
the Group and the revenue can be reliably
measured. Revenue is measured at the fair value
of the consideration received, excluding discounts,
rebates and Value Added Taxes (“VAT”). The
following specific recognition criteria must also be
met before revenue is recognized.

Penjualan Barang

Sales
e.
of Goods

Pendapatan dari penjualan barang dagang diakui
pada barang diserahkan kepada pelanggan sesuai
dengan persyaratan penjualan yang telah
disepakati.

Revenues from sales of goods are recognized upon
delivery of the goods to customers in accordance
with the term of sale.

Pendapatan Sewa

Rental Revenue

Pendapatan sewa diakui dengan dasar garis lurus
sepanjang masa sewa.

Rental incomes are recognized on a straight line
basis over the term of the rent.

Pendapatan Jasa

Service Revenue

Pendapatan jasa diakui pada saat jasa tersebut
telah selesai diserahkan.

Revenue from services is recognized when the
services are rendered.

Pendapatan KSO

KSO
f. revenue

Pendapatan dari KSO diakui berdasarkan jumlah
yang telah disepakati atas bagian hak atas
pendapatan KSO setiap bulannya selama sisa
periode KSO, seperti yang diatur dalam perjanjian
KSO yang diubah.

Revenue from JO is recognized based on monthly
agreed amounts for its share of the JO revenue
over the remaining JO period as provided in the
amended JO agreement.
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Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
u.

Pajak Penghasilan

2.

Expenses are recognized when they are incurred
(accrual basis).
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
u.

Income Tax

Grup menerapkan PSAK No. 46 (revisi 2010),
“Pajak Penghasilan” efektif sejak tanggal
1 Januari 2012. PSAK ini mensyaratkan Grup untuk
memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan
mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah
tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan
transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang
diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

The Group adopted PSAK No. 46 (Revised 2010)
"Income Taxes" effective since 1 January 2012.
This PSAK requires the Group to account for the
current and future tax consequences of the future
recovery (settlement) of the carrying amount of
assets (liabilities) that are recognized in the
consolidated statement of financial position, and
transactions and other events of the current period
that are recognized in the consolidated financial
statements

PSAK No. 46 (Revisi 2010) juga mensyaratkan Grup
mencatat tambahan pajak penghasilan yang
berasal dari periode lalu yang ditetapkan dengan
Surat Ketetapan Pajak (“SKP”), jika ada, sebagai
bagian dari “Beban Pajak Penghasilan - Neto”
dalam
laporan
laba
rugi
komprehensif
konsolidasian.

PSAK
d. No. 46 (Revised 2010) also requires the Group
to present additional tax of prior year through a
tax assessment letter (“SKP”), if any, as part of
“Income Tax Expense - Net” in the consolidated
statements of comprehensive income.

Sebelum tanggal 1 Januari 2012, Grup mencatat
tambahan pajak penghasilan yang berasal dari
periode yang lalu yang ditetapkan dengan SKP,
jika ada, dalam “Beban Operasi Lain” dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Prior
d.
to 1 January 2012, the Group presented
additional income tax of prior year through an
SKP, if any, as part of “Other Operating Expenses”
in the consolidated statement of comprehensive
income.

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan
beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
kecuali untuk item yang diakui secara langsung di
ekuitas, beban pajak yang terkait dengan item
tersebut diakui di ekuitas.

Tax
e. expense comprises current tax and deferred
tax expense. Tax expense recognized in the
consolidated statements of comprehensive income
except to items recognized directly in equity, the
tax expense associated with that item are
recognized in shareholders’ equity.

Beban pajak kini merupakan estimasi utang pajak
yang dihitung atas laba kena pajak untuk periode
yang bersangkutan dengan menggunakan tarif
pajak yang berlaku atau yang secara substansial
telah berlaku pada tanggal laporan posisi
keuangan konsolidasian.

Current
d.
tax is the expected tax payable on the
taxable income for the period, using tax rates
enacted or substantively enacted at the
consolidated statements of financial position date.

Grup menerapkan metode aset dan liabilitas
dalam menghitung beban pajaknya. Dengan
metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan
diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar
perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk
tujuan akuntansi dan tujuan perpajakan. Metode
ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak
di masa yang akan datang, seperti kompensasi
kerugian fiskal, jika kemungkinan realisasi
manfaat tersebut di masa yang akan datang cukup
besar (probable). Tarif pajak yang berlaku
digunakan dalam menentukan pajak penghasilan
tangguhan.

The
d. Group adopts the asset and liability method in
determining its income tax expense. Under this
method, deferred tax assets and liabilities are
recognized at each reporting date for temporary
differences between the accounting and tax base
of assets and liabilities. This method also requires
the recognition of future tax benefits, such as tax
loss carryforward, to the extent that realization of
such benefits is probable. Currently enacted tax
rates are used in the determination of deferred
income tax.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan
tarif pajak yang berlaku atau secara substansial
telah berlaku pada tanggal laporan posisi
keuangan
konsolidasian.
Pajak
tangguhan
dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba
rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan

Deferred
d.
tax is calculated at the tax rates that
have been enacted or substantially enacted at the
consolidated statements of financial position date.
Deferred tax is charged or credited to the current
year’s consolidated statements of comprehensive
income, except deferred tax which is charged or
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kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau
dikreditkan langsung ke ekuitas.
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
u.

Pajak Penghasilan (Lanjutan)

credited directly to equity.
2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
u.

Income Tax (Continued)

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui
pada saat surat ketetapan pajak diterima atau,
jika Grup mengajukan keberatan, pada saat
keputusan atas keberatan tersebut telah
ditetapkan.

Amendments
d.
to tax obligation is recorded when an
assessment is received or, if appealed against by
the Group, when the result of the appeal is
determined.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di
laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali
aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas
yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai
dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are presented in
the consolidated balance sheets, except if these
are for different legal entities, in the same
manner the current tax assets and liabilities are
presented.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.04/
1996 dan No. 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni
1996 dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak
No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996,
pendapatan dari jasa pengangkutan dan
penyewaan kapal yang diterima wajib pajak
dalam negeri dan luar negeri dikenakan pajak
yang bersifat final, masing-masing sebesar 1,20%
dan 2,64%.

According
d.
to Decree of the Minister of Finance of
Republic of Indonesia No.416/KMK.04/1996 and
No.417/KMK.04/1996, dated 14 June 1996 and
Circular Letter of Directorate General of Taxation
No. 29/PJ.4/1996 dated 13 August 1996, revenues
from freight services and vessel charter received
by domestic and foreign taxpayers are subject to
final income tax of 1.20% and 2.64%, respectively.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. KEP-126/PJ/
2009 tanggal 4 November 2009, Entitas Anak
memperoleh fasilitas pembebasan pajak sebagai
berikut:

According
d.
to Decree of the Minister of Finance of
Republic of Indonesia No. KEP-126/PJ/2009 dated
4 November 2009, a Subsidiary granted the
following tax holiday facilities:

(1) Pengurangan laba kena pajak bersih untuk
enam tahun fiskal berturut-turut dengan
jumlah tahunan setara dengan 5% dari total
investasi.
(2) Percepatan penyusutan dan amortisasi aset
tetap sebesar 50% dibandingkan dengan
penyusutan yang dihitung dengan masa
manfaat fiskal normal sebagaimana diatur
dalam UU Pajak No 133/2008.
(3) Potensi perpanjangan kompensasi kerugian
fiskal dari lima tahun fiskal hingga maksimal
sepuluh tahun, tergantung pada pemenuhan
kriteria seperti yang diatur pada Surat
Keputusan dari Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. KEP-126/PJ/2009.

(1)
e. Deduction to net taxable income for six
consecutive fiscal years an annual amount to
equal to 5% of its total investment.

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. KEP-13/PJ/2011
yang tanggal 18 Januari 2011, diputuskan bahwa
fasilitas pembebasan pajak dimulai pada tanggal
9 Maret 2010 saat Entitas Anak mulai beroperasi
secara komersial pada tanggal tersebut. Entitas
Anak telah menerapkan fasilitas pembebasan
tersebut dalam perhitungan pajak penghasilan
Entitas Anak sejak tahun fiskal 2010.

As
d. stipulated in the Decree of the Directorate
General of Taxation No. KEP-13/PJ/2011 dated
18 January 2011, it was decided that the tax
holiday facilities started on 9 March 2010 as the
Subsidiary commercially started the operations on
such date. The Subsidiary had applied such tax
holiday facilities in its corporate income tax
calculation since fiscal year 2010.
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(2) Acceleration of depreciation and amortization
of property, plant and equipment by 50%
compared to depreciation computed at
normal fiscal useful lives as stipulated in Tax
Law No. 133/2008.
(3) Potential extension of the period the tax
losses carry-over may be utilized from five
fiscal years to a maximum of ten years,
depending on the fulfillment of certain
criteria as required in the Decree of the
Ministry of Finance No. KEP-126/PJ/2009.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
v.

w.

Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas
Lindung Nilai

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
v.

Accounting for Derivative
Hedging Activities

Instruments

and

Grup melakukan transaksi/kontrak interest rate
swap untuk tujuan mengelola eksposur risiko
perubahan suku bunga pasar yang berasal dari
pinjaman Grup.

The
d. Group enters into interest rate swap
contracts/transactions for the purpose of managing
the exposure of variable interest volability risk
arising from the Group’s loans.

Derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar
pada tanggal kontrak derivatif disepakati dan
selanjutnya diukur kembali sebesar nilai
wajarnya. Metode untuk mengakui keuntungan
atau kerugian yang dihasilkan tergantung apakah
derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung
nilai,dan jika demikian, sifat item yang dilindung
nilai.

Derivatives
d.
are initially recognised at fair value on
the date a derivative contract is entered into and
are subsequently remeasured at their fair value.
The method of recognising the resulting gain or
loss depends on whether the derivativeis
designated as a hedging instrument, and if so, the
nature of the item being hedged.

Nilai wajar penuh derivatif lindung nilai
diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau
liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo yang
tersisa untuk item yang dilindung nilai melebihi
12 bulan, dan sebagai aset lancar atau liabilitas
jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa
kurang
dari
12
bulan.
Derivatif
yang
diperdagangkan diklasifikasikan sebagai aset
lancar atau liabilitas jangka pendek.

The full fair value of a hedging derivative is
classified as a non-current asset or liability when
the remaining maturity of hedged item is more
than 12 months, and as a current asset or liability
when the remaining maturity of the hedged item is
less than 12 months. Trading derivatives are
classified as a current asset orliability.

Berdasarkan kriteria khusus untuk akuntansi
lindung nilai, seluruh instrumen derivatif yang
ada pada Grup tidak memenuhi persyaratan
tersebut dan oleh karena itu tidak dikategorikan
sebagai lindung nilai yang efektif untuk tujuan
akuntansi. Oleh sebab itu, perubahan atas nilai
wajar dari instrumen derivatif diakui langsung
dalam laba rugi tahun berjalan.

Based on the specific requirements for hedge
accounting, the said instruments do not qualify as
hedge and are not designated as hedge activities
for accounting purposes. Accordingly, changes in
the fair value of such derivative instruments are
recognized directly in the profit or loss for the
current year.

Cadangan Imbalan Pasca-Kerja

w. Allowance for Post-Employment Benefits

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan
menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) yang
memberikan panduan dalam perhitungan dan
pengungkapan imbalan kerja. PSAK No. 24 (Revisi
2010) memberikan opsi tambahan dalam
pengakuan
keuntungan/kerugian
aktuarial
imbalan pasca kerja dimana keuntungan/
kerugian aktuarial dapat diakui seluruhnya
melalui pendapatan komprehensif lainnya.
Perusahaan telah memilih untuk tetap mengakui
keuntungan atau kerugian aktuarial dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
rata-rata sisa masa kerja karyawan yang
diperkirakan ikut dalam program.

249

Effective
d.
1 January 2012, the Company adopts
PSAK No. 24 (Revised 2010), “Employee Benefits”
which regulates the accounting and disclosure for
employee benefits. PSAK No. 24 (Revised 2010) add
another option for recognition of actuarial
gain/loss from post employment benefits which is
full recognition through other comprehensive
income. The Company has elected to recognized
actuarial gains or loss on a straight line basis over
the expected average remaining service years of
the employees.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
w.

Cadangan Imbalan Pasca-Kerja (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
w.

Allowance
(Continued)

for

Post-Employment

Benefits

Sebelum tanggal 1 Januari 2012, berdasarkan
PSAK No. 24 (Revisi 2004), perhitungan liabilitas
imbalan kerja karyawan ditentukan dengan
menggunakan
metode
penilaian
aktuaria
projected-unit-credit. Keuntungan dan kerugian
aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban
ketika akumulasi keuntungan atau kerugian
aktuarial neto yang belum diakui pada periode
pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai
tertinggi antara nilai kini imbalan pasti dan nilai
wajar aset program pada tanggal tersebut.
Keuntungan dan kerugian ini diakui dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
rata-rata sisa masa kerja karyawan yang
diperkirakan ikut dalam program.

Prior
d.
1 January 2012, based on PSAK No. 24
(Revised 2004), the calculation of liability for
employee benefits is determined using the
projected-unit-credit method. Actuarial gains or
losses are recognized as income or expense when
the net cumulative unrecognized actuarial gains or
losses at the end of the previous reporting period
exceed 10% of the present value of the defined
benefit obligation at that date. These gains or
losses are recognized on a straight-line basis over
the expected average remaining service years of
the employees.

Imbalan pasca-kerja seperti pensiun, uang pisah
dan uang penghargaan masa kerja dihitung
berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan
No. 13/2003 (”UU No. 13/2003”). Sesuai dengan
UU No. 13/2003, Perusahaan berkewajiban
menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila
program yang ada sekarang belum cukup untuk
menutupi kewajiban sesuai UU No. 13/2003.

Post-employment
d.
benefits such as retirement,
severance and service payments are calculated
based on Manpower Law No. 13/2003 (“Law No.
13/2003”). In accordance with Law No. 13/2003,
the Company has further payment obligations if
the benefits provided by the existing plan do not
adequately cover the obligations under Law
No. 13/2003.

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan
adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada
tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan
UU No. 13/2003 atau Peraturan Perusahaan
(mana yang lebih tinggi), dikurangi dengan nilai
wajar aset program pensiun Perusahaan, jika
ada, dan penyesuaian atas keuntungan atau
kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang
belum diakui.

The
d. liabilities recognized in the statement of
financial positions are the present values of the
defined benefit obligations as of the statement of
financial position date in accordance with Law
No. 13/2003 or the Company’s Regulations
(whichever is higher), less the fair value of the
Company pension plan assets, if any, together with
adjustments for unrecognized actuarial gains or
losses and past service costs.

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris
independen dengan menggunakan metode
Projected Unit Credit.

The
d. defined benefit obligation is calculated by an
independent actuary using the Projected Unit
Credit method.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan
dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa
depan dengan menggunakan tingkat bunga
Obligasi Pemerintah (dengan pertimbangan saat
ini tidak ada pasar aktif untuk Obligasi korporasi
berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah,
sama dengan mata uang di mana imbalan
tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki
jangka waktu yang mendekati jangka waktu
liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

The
d. present value of the defined benefit obligation
is determined by discounting the estimated future
cash outflows using the interest rates of
Government Bonds (considering currently there is
no deep market for high-quality corporate Bonds)
that are denominated in Rupiah, in which the
benefits will be paid, and that have terms to
maturity approximating to the terms of the related
pension liability.
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2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
w.

Cadangan Imbalan Pasca-Kerja (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
w.

Allowance
(Continued)

for

Post-Employment

Benefits

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul
dari penyesuaian, perubahan dalam asumsiasumsi aktuarial dan perubahan dalam program
pensiun yang jumlahnya melebihi jumlah yang
lebih besar antara 10% dari nilai wajar aset
program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti,
dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi
komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja
yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Actuarial
d.
gains and losses arising from experience
adjustments, changes in actuarial assumptions and
amendments to pension plans in excess of 10% of
the fair value of plan assets or 10% of the present
value of the defined benefit obligations are
charged or credited to statement of comprehensive
income over the employees’ expected average
remaining service lives.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan
laba rugi komprehensif, kecuali perubahan
terhadap
program
pensiun
tersebut
mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja
selama
periode
waktu
tertentu
untuk
mendapatkan hak tersebut (periode vesting).
Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara
garis lurus sepanjang periode vesting.

Past-service
d.
costs are recognized immediately in
the statement of comprehensive income, unless the
changes to the pension plan are conditional on the
employees remaining in service for a specified time
periode (the vesting period). In this case, the pastservice costs are amortised on a straight-line basis
over the vesting period.

Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode
berjalan.

The
d. current service cost is recorded as an expense
in the prevailing period.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi
berikut terpenuhi:

Ad.
curtailment occurs when an entity either:

(1) Menunjukkan
komitmennya
untuk
mengurangi secara signifikan jumlah pekerja
yang ditanggung oleh program; atau,
(2) Mengubah ketentuan dalam program

(1) Is demonstrably committed to make a
significant reduction in the number of
employees covered by a plan; or

imbalan pasti yang menyebabkan bagian
yang material dari jasa masa depan
pekerja tidak lagi memberikan imbalan
atau memberikan imbalan yang lebih
rendah.

(2) Amends the terms of a defined benefit plan

Penyelesaian program terjadi ketika Perusahaan
melakukan transaksi yang menghapuskan semua
kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian
atau seluruh imbalan dalam program imbalan
pasti.

Ad.
settlement occurs when the Company enters into
a transaction that eliminates all further legal or
constructive obligation for part or all of the
benefits provided under a defined benefit plan.
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so that a significant element of future
service by current employees will no longer
qualify for benefits, or will qualify only for
reduced benefits.
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2.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
x.

Transaksi
Restrukturisasi
Sepengendali

Antar

Entitas

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
x.

Restructuring Transactions
Under Common Control

among

Entities

Transaksi
restrukturisasi
antara
entitas
sepengendali dibukukan menggunakan metode
penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests).

Restructuring
d.
transactions among entities under
common control are accounted for using the
pooling-of-interest method.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku
setiap transaksi restrukturisasi antara entitas
sepengendali dibukukan dalam akun “Selisih
Nilai
Transaksi
Restrukturisasi
Entitas
Sepengendali” pada bagian ekuitas dalam
laporan keuangan konsolidasian.

The
d. difference between the transfer price and the
book value of each restructuring transaction among
entities under common control is recorded under
the account “Difference in Value of Restructuring
Transactions Between Entities Under Common
Control” under the equity section of the
consolidated financial statements.

Saldo akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi
Entitas Sepengendali” dapat berubah pada saat:

The
d. balance of the account “Difference in Value of
Restructuring Transactions Between Entities Under
Common Control” can change when:

(1)

(1)
d.

(2)
(3)
(4)

adanya transaksi resiprokal antara entitas
sepengendali yang sama;
adanya peristiwa kuasi reorganisasi;
hilangnya status sepengendalian antara
entitas yang pernah bertransaksi; atau
pelepasan aset, liabilitas, saham, atau
instrumen
kepemilikan
lainnya
yang
mendasari terjadinya selisih transaksi
restrukturisasi entitas sepengendali ke
pihak lain yang tidak sepengendali.

(2)
(3)
(4)

there are reciprocal transactions between
entities under common control;
there is quasi-reorganisation;
under common control status is lost between
transaction entities; or
there is a transfer of the assets, liabilities,
equity or other ownership instruments that
caused the difference from restructuring
transactions of entities under common to
another party that is not under common
control.

Jika terjadi perubahan atas sado akun ini yang
disebabkan oleh (1), saldo yang ada akan
disalinghapuskan dengan transaksi yang baru,
sehingga menghasilkan saldo yang baru.

When
d. changes in the balance of this account result
from point (1), the existing balance is netted-off
with the new transaction, hence creating a new
balance for the account.

Jika terjadi perubahan atas saldo akun ini yang
disebabkan oleh (2), saldo yang ada akan
digunakan untuk menghilangkan atau menambah
saldo negatif akun saldo laba.

When
d. changes in the balance of this account result
from point (2), then the balance is used to
eliminate or add to the negative retained earnings
balance.

Jika terjadi perubahan atas saldo akun ini yang
disebabkan oleh (3), atau (4), saldo yang ada
diakui sebagai laba atau rugi yang terealisasi.

When
d. changes in the balance of this account result
from point (3), or (4), then the balance is
recognized as realized gain or loss.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
y.

z.

aa.

Laba Bersih per Saham Dasar

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
y.

Earnings per Share

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata
tertimbang jumlah saham yang beredar selama
tahun yang bersangkutan.

Earning
d.
per share is computed based on the
weighted average number of issued and fully paid
shares during the year.

Perubahan jumlah saham tanpa mengubah
sumber daya diperlakukan secara restrospektif,
sehingga jumlah saham yang beredar pada tahun
yang disajikan sebelumnya disesuaikan secara
proporsional seolah-olah perubahan jumlah
saham tersebut telah terjadi sejak permulaan
periode paling awal yang disajikan.

Changes
d.
in the number of shares without an
increase in resources is applied restrospectively,
and therefore the number shares outstanding
before the event is adjusted for the proportionate
change in the number of shares outstanding as if
the event had occured at the beginning of the
earliest period presented.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi
saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal
31 Desember 2012, 2011, dan 2010.

The
d. Company has no outstanding dilutive potential
ordinary shares as of 31 December 2012, 2011 and
2010.

Informasi Segmen

z.

Segment Reporting

Grup mengidentifikasikan segmen operasi
berdasarkan pelaporan internal yang dikaji
secara regular oleh pengambil keputusan
operasional dalam mengalokasikan sumber daya
dan menilai kinerja segmen operasi Grup.

The
e. Group identifies its operating segments on the
basis of internal reports that are regularly
reviewed by the Group's chief operating decision
maker in order to allocate resources to the
segment and assess its performance.

Usaha Grup dikelompokkan menjadi empat
kelompok usaha utama: pemrosesan minyak
mentah dan gas murni, telekomunikasi, floating
storage and offloading, dan investasi. Informasi
keuangan mengenai segmen operasi disajikan
pada Catatan 40.

The
d. Group’s businesses are grouped into four major
operating businesses: crued oil and natural gas
processing, telecommunication, floating storage
and
offloading
and
investment.
Financial
information on operating segments is presented in
Note 40.

Biaya Pinjaman

aa. Borrowing Costs

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan
PSAK No. 26 (Revisi 2011), ”Biaya Pinjaman”.
Revisi tersebut tidak memberikan pengaruh
terhadap laporan keuangan konsolidasian pada
saat penerapan awal.

Effective
d.
1 January 2012, the Group adopted PSAK
No. 26 (Revised 2011), ”Borrowing Costs”. The said
revisions did not give any impact to the
consolidated financial statements at the initial
adoption.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan
langsung dengan perolehan, pembangunan, atau
pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi
sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut.
Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban
pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari
biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup
sehubungan dengan peminjaman dana.

Borrowing
d.
costs that are directly attributable to
the acquisition, construction or production of a
qualifying asset are capitalized as part of the cost
of the related asset. Otherwise, borrowing costs
are recognized as expenses when incurred.
Borrowing cost consist of interests and other
financing charges that the Group incurs in
connection with the borrowing of funds.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat
aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan
aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai
dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset
kualifikasian dan biaya pinjamannya telah
terjadi.
Kapitalisasi
biaya
pinjamannya
dihentikan pada saat selesainya secara substansi
seluruh aktivitas yang diperlukan untuk
mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat

Capitalization
d.
of borrowing costs commences when
the activities to prepare the qualifying asset for its
intended use are in progress and the expenditures
for the qualifyng asset and the borrowing costs
have been inccured. Capitalization of borrowing
costs ceases when substantially all the activities
necessary to prepare the qualifying assets are
substantially completed for their intended use.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
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digunakan sesuai dengan maksudnya.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
bb.

Penggunaan
Asumsi

Pertimbangan,

Estimasi,

dan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
bb. Use of Judgements, Estimates, and Assumptions

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai
masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan,
menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil
aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara
signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian
material terhadap jumlah tercatat aset dan
liabilitas selama 12 (dua belas) bulan ke depan
dipaparkan di bawah ini.

The
e. Group make estimates and assumptions
concerning the future. The resulting accounting
estimates will, by definition, seldom equal the
related actual results. The estimates and
assumptions that have a significant risk of causing
a material adjustment to the carrying amounts of
assets and liabilities within the next 12 (twelve)
months are addressed below.

(1)

(1)
e.

Significant
accouting
assumptions

f.

Useful lives
equipments

Estimasi dan
signifikan

asumsi

akuntansi

yang

Umur manfaat aset tetap
Grup melakukan penelahaan berkala atas
masa manfaat ekonomis aset tetap
berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi
teknis dan perkembangan teknologi di masa
depan. Hasil operasi di masa depan akan
dipengaruhi
secara
material
atas
perubahan estimasi ini yang diakibatkan
oleh perubahan faktor yang telah
disebutkan di atas.

g.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Grup
pada tanggal 31 Desember 2012, 2011
dan
2010
masing-masing
sebesar
Rp 887.826.375.673, Rp 749.619.221.444
dan Rp 20.281.273.612. Penjelasan lebih
rinci diungkapkan dalam Catatan 15.
Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat neto atas goodwill pada
tanggal
31
Desember
2012
dan
2011
sebesar
Rp
100.682.483.168.
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam
Catatan 17.
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property,

plant

and
and

The Group review periodically the estimated
useful lives of property, plant and
equipments based on factors such as technical
specification
and
future
technological
developments. Future results of operations
could be materially affected by changes in
these estimates brought about by changes in
the factors mentioned.
The net carrying amount of the Group’s
property, plant and equipments as of
31 December 2012, 2011 and 2010 amounting
to Rp 887,826,375,673, Rp 749,619,221,444
and Rp 20,281,273,612, respectively. Further
details are disclosed in Note 15.

d.

Penurunan nilai goodwill diuji setiap tahun
dan pada saat terdapat indikasi bahwa akan
terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai
aset tetap dan investasi pada entitas anak
dan entitas asosiasi diuji bila terdapat bukti
objektif atau indikasi bahwa aset tersebut
mengalami penurunan nilai. Jumlah yang
terpulihkan dari set tersebut dan jika
diperlukan, unit-unit yang menghasilkan
kas,
diperhitungkan
berdasarkan
perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini
memerlukan penggunaan estimasi.

of

estimates

e.

Impairment of non-financial assets
Goodwill is tested for impairment annually
and whenever there is an indication that
goodwill may be impaired. Property, plant
and
equipments
and
investment
in
subsidiaries and associates company, are
tested for impairment whenever there is any
objective evidence or indication that these
assets may be impaired. The recoverable
amount of assets and where applicable, cash
generating units, have been determined
based on value in use calculations. These
calculations require the use of estimates.
The net carrying amount of goodwill as of
31 December 2012 and 2011 amounting to
Rp 100,682,483,168, respectively. Further
details are disclosed in Note 17.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
bb.

Penggunaan Pertimbangan,
Asumsi (Lanjutan)
(1)

Estimasi dan asumsi
signifikan (Lanjutan)

Estimasi,

dan

akuntansi

yang

Imbalan pasca-kerja

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)
bb. Use of Judgements, Estimates, and Assumptions
(Continued)
(1)
h.

Significant
accouting
assumptions (Continued)

f.

Post-employment benefits

estimates

and

Nilai kini kewajiban imbalan pasca-kerja
tergantung pada beberapa faktor yang
ditentukan
dengan
dasar
aktuarial
berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang
digunakan
untuk
menentukan
biaya
(penghasilan) pensiun neto mencakup
tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan
mempengaruhi jumlah tercatat imbalan
pasca-kerja.

g.

The present value of the post-employment
benefits obligations depends on a number of
factors that are determined on an actuarial
basis using a number of assumptions. The
assumptions used in determining the net cost
(income) for pensions include the discount
rate. Any changes in these assumptions will
impact the carrying amount of postemployment benefits obligations.

Grup menentukan tingkat diskonto yang
sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni
tingkat suku bunga yang harus digunakan
untuk menentukan nilai kini arus kas keluar
masa depan estimasian yang diharapkan
untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam
menentukan tingkat
suku bunga yang
sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat
suku bunga obligasi pemerintah yang
didenominasikan dalam mata uang imbalan
akan dibayar dan memiliki jangka waktu
yang serupa dengan jangka waktu liabilitas
yang terkait.

h.

The Group determine the appropriate
discount rate at the end of each reporting
period. This is the interest rate that should
be used to determine the present value of
estimated future cash outflows expected to
be required to settle the obligations. In
determining the appropriate discount rate,
the Group considers the interest rates of
government bonds that are denominated in
the currency in which the benefits will be
paid and that have terms to maturity
approximating the terms of the related postemployment benefit obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca-kerja
lainnya sebagian ditentukan berdasarkan
kondisi pasar saat ini.

i.

Other key assumptions for post-employment
benefit obligations are based in part on
current market conditions.

Nilai tercatat atas cadangan imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2012, 2011
dan
2010
masing-masing
sebesar
Rp 11.688.976.832, Rp 8.688.397.791 dan
Rp 1.750.000.000. Penjelasan lebih rinci
diungkapkan dalam Catatan 28.

j.

The carrying amount of allowance for
post-employment benefit as of 31 December
2012, 2011 and 2010 amounting to
Rp 11,688,976,832, Rp 8,688,397,791 and
Rp 1,750,000,000,
respectively.
Further
details are disclosed in Note 28.

Penurunan nilai aset keuangan

k.

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan
biaya perolehan diamortisasi dievaluasi
penurunan
nilainya
sesuai
dengan
Catatan 2h.
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l.

Impairment of financial assets
Financial assets accounted for at amortized
cost are evaluated for impairment on a basis
described in Note 2h.
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dan
yang

2. SUMMARY OF
(Continued)

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

POLICIES

bb. Use of Judgements, Estimates, and Assumptions
(Continued)
(1)i.

Significant
accouting
assumptions (Continued)

estimates

and

Penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

m. Impairment of financial assets (Continued)

Kondisi spesifik counterparty penurunan
nilai
dalam
pembentukan
cadangan
kerugian atas aset keuangan dievaluasi
secara individu berdasarkan estimasi
terbaik manajemen atas nilai kini arus kas
yang diharapkan akan diterima. Dalam
mengestimasi
arus
kas
tersebut,
manajemen
membuat
pertimbangan
tentang situasi keuangan counterparty.
Setiap aset yang mengalami penurunan
nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang
ada, dan strategi penyelesaian serta
estimasi arus kas yang diperkirakan dapat
diterima disetujui secara independen oleh
manajemen Grup.

n.

The specific counterparty component of the
total allowances for impairment applies to
financial assets evaluated individually for
impairment and is based upon management's
best estimate of the present value of the
cash flows that are expected to be received.
In estimating these cash flows, management
makes judgements about the counterparty's
financial situation. Each impaired asset is
assessed on its merits, and the workout
strategy and estimated cash flows considered
recoverable are independently approved by
the Group’s management.

Perhitungan cadangan penurunan nilai
kolektif meliputi kerugian kredit yang
melekat dalam portofolio aset keuangan
dengan karakteristik ekonomi yang sama
ketika terdapat bukti objektif penurunan
nilai terganggu, tetapi penurunan nilai
secara individu belum dapat diidentifikasi.
Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan
kolektif, manajemen mempertimbangkan
faktor-faktor seperti kualitas kredit dan
jenis produk. Guna membuat estimasi
cadangan yang diperlukan, manajemen
membuat asumsi untuk menentukan
kerugian yang melekat, dan untuk
menentukan
parameter
input
yang
diperlukan, berdasarkan pengalaman masa
lalu dan kondisi ekonomi saat ini.
Keakuratan penyisihan tergantung pada
seberapa baik estimasi arus kas masa
depan untuk cadangan counterparty
tertentu dan asumsi model dan parameter
yang
digunakan
dalam
menentukan
cadangan kolektif.

o.

Collectively assessed impairment allowances
cover credit losses inherent in portfolios of
financial assets with similar economic
characteristics when there is objective
evidence to suggest that they contain
impaired financial assets, but the individual
impaired items cannot yet be identified. In
assessing the need for collective allowances,
management considers factors such as credit
quality and type of product. In order to
estimate the required allowance, assumptions
are made to define the way inherent losses
are modelled and to determine the required
input parameters, based on historical
experience and current economic conditions.
The accuracy of the allowances depends on
how well these estimate future cash flows for
specific counterparty allowances and the
model assumptions and parameters used in
determining collective allowances.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
bb.

Penggunaan Pertimbangan,
Asumsi (Lanjutan)
(1)

Estimasi dan asumsi
signifikan (Lanjutan)

Exhibit E/48

Estimasi,

dan

akuntansi

yang

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

2. SUMMARY OF
(Continued)

SIGNIFICANT

POLICIES

bb. Use of Judgements, Estimates, and Assumptions
(Continued)
(1)j.

Significant
accouting
assumptions (Continued)

p. Fair values
liabilities

Dalam menentukan nilai wajar aset
keuangan dan liabilitas yang tidak
mempunyai harga pasar, Grup menggunakan
teknik penilaian seperti yang dijelaskan
dalam Catatan 2h untuk instrumen
keuangan yang jarang diperdagangkan dan
memiliki informasi harga yang terbatas,
nilai wajar yang kurang obyektif dan
membutuhkan berbagai tingkat penilaian
tergantung pada likuiditas, konsentrasi,
faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga
dan risiko lainnya.
Pajak penghasilan

ACCOUNTING

of

estimates

financial

assets

and
and

In determining the fair value for financial
assets and financial liabilities for which there
is no observable market price, the Group uses
the valuation techniques as described in
Note 2h for financial instruments that are
traded infrequently and a lack of price
transparency, fair value is less objective and
requires varying degrees of judgement
depending on liquidity, concentration,
uncertainty of market factors, pricing
assumptions and other risks affecting the
specific instrument.
q. Income tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam
menentukan provisi atas pajak penghasilan
badan. Terdapat transaksi dan perhitungan
tertentu yang penentuan pajak akhirnya
adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha
normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak
penghasilan badan berdasarkan estimasi
apakah
terdapat
tambahan
pajak
penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci
diungkapkan dalam Catatan 21.
Aset (liabilitas) pajak tangguhan

Significant judgement is involved in
determining provision for corporate income
tax. There are certain transaction and
computation for which the ultimate tax
determination is uncertain during the
ordinary course of business. The Group
recognize liabilities for expected corporate
income tax issues based on estimates of
whether additional corporate income tax will
be due. Further details are disclosed in
Note 21.
r.

Grup melakukan penelaahan atas nilai
tercatat aset pajak tangguhan pada setiap
akhir periode pelaporan dan mengurangi
nilai tersebut sebesar penghasilan kena
pajak tersedia untuk penggunaan seluruh
atau sebagian dari aset pajak tangguhan
tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan
aset pajak tangguhan untuk perbedaan
temporer
yang
dapat
dikurangkan
didasarkan atas tingkat dan waktu taksiran
penghasilan kena pajak pada periode
pelaporan berikutnya.

257

Deferred tax assets (liabilities)
The Group reviews the carrying amounts
ofdeferred tax assets at the end of each
reporting period and reduces these to the
extent that sufficient taxable income will be
available to allow all or part of the deferred
income tax assets to beutilized. The Group’s
assessment on the recognition of deferred tax
assets on deductible temporary differences is
based on the level and timing of forecasted
taxable income of the subsequent reporting
periods.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
bb.

Penggunaan Pertimbangan,
Asumsi (Lanjutan)
(1)

Estimasi dan asumsi
signifikan (Lanjutan)
Aset
(liabilitas)
(Lanjutan)
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2. SUMMARY OF
(Continued)

Estimasi,

dan

akuntansi

yang

(1)k.

tangguhan

s.

pajak
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ACCOUNTING

POLICIES

bb. Use of Judgements, Estimates, and Assumptions
(Continued)

Taksiran penghasilan kena pajak didasarkan
padahasil pencapaian Grup di masa lalu dan
ekspektasi di masa depan terhadap
pendapatan dan beban, serta strategi
perencanaan perpajakan di masa depan.
Namun, tidak terdapat kepastian bahwa
Grup dapat menghasilkan penghasilan kena
pajak yang memadai untuk memungkinkan
penggunaan sebagian atau seluruh bagian
dari aset pajak tangguhan tersebut.
Nilai tercatat atas aset pajak tangguhan
Grup pada tanggal 31 Desember 2012
dan
2011
masing-masing
sebesar
Rp 16.483.587.081 dan Rp 25.615.029.401
dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada
tanggal 31 Desember 2012 sebesar
Rp 1.935.296.337. Penjelasan lebih rinci
diungkapkan dalam Catatan 21e.
Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh
rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang
besar kemungkinannya bahwa penghasilan
kena pajakakan tersedia sehingga rugi
fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi
signifikan oleh manajemen disyaratkan
dalam menentukan jumlah aset pajak
tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan
saat penggunaan dan tingkat penghasilan
kena pajak dan strategi perencanaan pajak
masa depan.

SIGNIFICANT

Significant
accouting
assumptions (Continued)

estimates

and

Deferred tax assets (liabilities)(Continued)
The estimation of taxable income is based on
the Group’s past results and future
expectations on revenues and expenses as
well as future tax planning strategies.
However, there is no assurance that the
Group will generate sufficient taxable income
to allow all or part of the deferred tax assets
to be utilized. The carrying amount of the
Group’s deferred tax assets
as of
31 December 2012 and 2011 amounting to
Rp 16,483,587,081 and Rp 25,615,029,401,
respectively and the Group’s deferred tax
liabilities amounting to Rp 1,935,296,337.
Further details are disclosed in Note 21e.

t.

Deferred tax assets are recognized for all
unused tax losses to the extent that it is
probable that taxable profit will be available
against which the losses can be utilized.
Significant
management
estimates
are
required to determine the amount of
deferred tax assets that can be recognized,
based upon the likely timing and the level of
future taxable profits, together with future
tax planning strategies.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
bb.

Penggunaan Pertimbangan,
Asumsi (Lanjutan)
(1)

Estimasi dan asumsi
signifikan (Lanjutan)
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Estimasi,

dan

akuntansi

yang

Penurunan nilai aset non-keuangan

2. SUMMARY OF
(Continued)

(1)l.

Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat
dari aset atau unit penghasil kas (“UPK”)
melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih
tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual dan nilai pakai. Perhitungan nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual
berdasarkan data yang tersedia dari
transaksi penjualan yang mengikat dalam
sebuah transaksi wajar dari aset serupa
atau harga pasar yang dapat diobservasi
dikurangi biaya pelepasan untuk menjual
aset tersebut. Perhitungan nilai pakai
berdasarkan pada model arus kas yang
didiskontokan. Data arus kas diambil dari
anggaran untuk lima tahun yang akan
datang dan tidak termasuk aktivitas
restrukturisasi yang belum dilakukan oleh
Perusahaan atau investasi signifikan di
masa datang yang akan memutakhirkan
kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai
terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat
diskonto yang digunakan dalam model arus
kas yang didiskontokan, sebagaimana juga
jumlah aruskas masuk di masa datang yang
diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang
digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

(2)

Pertimbangan akuntansi yang signifikan
Di dalam proses penerapan kebijakan
akuntansi
Grup,
manajemen
telah
melakukan pertimbangan, terpisah dari
masalah estimasi, yang memiliki dampak
signifikan terhadap jumlah yang diakui di
dalam laporan keuangan konsolidasian:
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ACCOUNTING

POLICIES

bb. Use of Judgements, Estimates, and Assumptions
(Continued)

u.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan
2010, manajemen berkeyakinan bahwa
tidak ada indikasi penurunan nilai aset nonkeuangan.

SIGNIFICANT

Significant
accouting
assumptions (Continued)

estimates

and

Impairment of non-financial assets
An impairments exists when the carrying
value of an asset or cash generating unit
(“CGU”) exceeds its recoverable amount,
which is the higher of its fair value less costs
to sell and its value in use. The fair value less
costs to sell calculation is based on available
data from binding sales transactions in
anarm’s length transaction of similar assets
or observable market prices less incremental
costs for disposing the asset. The value in use
calculation is based on a discounted cash flow
model. The cashflows data are derived from
budget for the next five years and do not
include restructuring activities that the
Company is not yet committed to or
significant future investments that will
enhance the asset’s performance of the CGU
being tested. The recoverable amount is most
sensitive to the discount rate used for the
discounted cash flow model as well as the
expected future cash in flows and the growth
rate used for extrapolation purposes.

v.

d.
(2)

As of 31 December 2012, 2011 and 2010,
management believes that there is no event
or change in circumstances that may indicate
any impairment of non-financial assets value.
Significant accounting judgments

w. In the process of applying the accounting
policies, managements have made the
following judgements, apart from those
involving estimations, which have the most
significant effect on the amounts recognized
in the consolidated financial statements:
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)
bb.

Penggunaan Pertimbangan,
Asumsi (Lanjutan)
(2)

Estimasi,
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dan

Pertimbangan akuntansi yang signifikan
(Lanjutan)
Penentuan mata uang fungsional

2. SUMMARY OF
(Continued)

(2)e.

Mata uang fungsional dari Grup adalah
mata uang dari lingkungan ekonomi primer
dimana entitas beroperasi. Mata uang
tersebut
adalah
mata
uang
yang
mempengaruhi pendapatan dan beban
darijasa yang diberikan.

POLICIES

Significant
(Continued)

accounting

judgments

Determination of functional currency
The functional currency of the Group is the
currency
of
the
primary
economic
environment in which each entity operates. It
is the currency that mainly influences the
revenue and cost of rendering services.

y.

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan
liabilitas tertentu sebagai aset keuangan
dan
liabilitas
keuangan
dengan
mempertimbangkan
definisi
yang
ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011)
dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan
dan liabilitas keuangan diakui sesuai
dengan kebijakan akuntansi Grup seperti
diungkapkan pada Catatan 2h.
Penurunan Nilai Goodwill

ACCOUNTING

bb. Use of Judgements, Estimates, and Assumptions
(Continued)

x.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

SIGNIFICANT

Classification of financial
financial liabilities

assets

and

The Group determines the classifications of
certain assets and liabilities as financial
assets and financial liabilities by judging if
they meet the definition set forth in
PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the
financial assets and financial liabilities are
accounted for in accordance with the Group’s
accounting policies as disclosed in Note 2h.
z.

Impairment of Goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun
nilainya memerlukan estimasi nilai pakai
unit penghasil kas dimana goodwill
dialokasikan. Perhitungan nilai pakai
mengharuskan
manajemen
untuk
mengestimasi aliran kas masa depan yang
diharapkan yang timbul dari unit penghasil
kas
yang
menggunakan
tingkat
pertumbuhan yang sesuai dan tingkat
diskonto yang sesuai untuk perhitungan
nilai kini.

Determining whether goodwill is impaired
requires an estimation of the value in use of
the cashgenerating units to which goodwill
has been allocated. The value in use
calculation requires the management to
estimate the future cash flows expected to
arise from the cash-generating unit using an
appropriate growth rate and a suitable
discount rate in order to calculate present
value.

Nilai tercatat goodwill diungkapkan dalam
Catatan 17.

The carrying amount of goodwill is disclosed
Note 17.
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3.

PENYAJIAN
KEMBALI
LAPORAN
KONSOLIDASIAN TAHUN 2011 DAN 2010

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

KEUANGAN

3.

RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR 2011 AND 2010

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan
konsolidasian, yang telah diterbitkan sebelumnya, pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta laporan
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari
2010 untuk mencerminkan penyesuaian yang berkaitan
dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal
1 Januari 2012 yang diterapkan secara retrospektif.

The Company restated, the previously issued,
consolidated financial statements as of and for the
years ended 31 December 2011 and 2010 and the
consolidated statement of financial position as of
1 January 2010 to reflect the adjustments relating to
the adoption of certain Statements of Financial
Accounting Standards that become effective on
1 January 2012 which applied retrospectively.

Dampak dari penyajian kembali terhadap laporan
keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011
dan 2010 serta laporan posisi keuangan konsolidasian
pada tanggal 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

The impact of the restatement on the consolidated
financial statements as of and for the years ended
31 December 2011 and 2010 and the consolidated
statement of financial position as of 1 January 2010 are
as follows:

31 Desember/ December 2011
Sebelum
Setelah
disajikan
disajikan
kembali/ Before
kembali/
restated
As restated

31 Desember/ December 2010
Sebelum
Setelah
disajikan
disajikan
kembali/ Before
kembali/
restated
As restated

Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian

Consolidated Statements
of Financial Position

Aset
Aset lancar
Aset tidak lancar

2.094.415.208.497
7.314.064.842.989

2.094.415.208.497
7.309.482.639.505

1.609.328.434.346
3.988.556.040.618

1.609.328.434.346
3.981.236.040.618

Assets
Current assets
Non-current assets

Jumlah Aset

9.408.480.051.486

9.403.897.848.002

5.597.884.474.964

5.590.564.474.964

Total Assets

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Ekuitas

775.264.152.425
1.506.605.902.222
7.126.609.996.839

775.264.152.425
1.506.605.902.222
7.122.027.793.355

412.495.652.916
304.058.001.528
4.881.330.820.520

412.495.652.916
304.058.001.528
4.874.010.820.520

Liabilities and Equity
Current liabilities
Non-current liabilities
Equity

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

9.408.480.051.486

9.403.897.848.002

5.597.884.474.964

5.590.564.474.964

Total Liabilities and Equity

Laporan Laba Rugi
Komprehensif
Konsolidasian

Consolidated Statements of
Comprehensive Income

Pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba kotor
Beban usaha
(Rugi) laba usaha

(

1.368.449.983.595
1.311.036.974.161

1.130.009.617.767
1.083.145.044.223

761.159.918.199
-

755.708.418.199
244.538.782.721

Revenues
Cost of revenues

57.413.009.434

46.864.573.544

761.159.918.199

511.169.635.478

Gross profit

141.029.512.408

138.790.596.853

307.432.523.857

57.442.241.136

Operating expenses

453.727.394.342

453.727.394.342

Operating (loss) profit

83.616.502.974) (

91.926.023.309)

Penghasilan lain-lain

835.856.166.827

840.240.688.130

656.807.505.837

665.707.753.593

Other Income

Laba sebelum pajak
penghasilan

752.239.663.853

748.314.664.821

1.110.534.900.179

1.119.435.147.935

Profit before income tax

Pajak penghasilan
Laba tahun berjalan
Pendapatan komprehensif lain
Jumlah laba komprehensif
tahun berjalan
(Dipindahkan)

12.121.171.031

11.908.085.870 (

42.258.337.374) (

42.258.337.374)

Income tax

764.360.834.884

760.222.750.691

1.068.276.562.805

1.077.176.810.561

Profit for the year

1.726.790.605.301

1.726.790.605.302

109.204.470.275

109.204.470.275

Other comprehensive income

1.186.381.280.836

Total comprehensive income
for the year
(Brough forward)

2.491.151.440.185

2.487.013.355.993
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3.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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PENYAJIAN
KEMBALI
LAPORAN
KEUANGAN
KONSOLIDASI TAHUN 2011 DAN 2010 (Lanjutan)

3.

31 Desember/ December 2011
Sebelum
Setelah
disajikan
disajikan
kembali/ Before
kembali/
restated
As restated
Jumlah laba komprehensif
tahun berjalan
(Pindahan)
Laba yang diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan
non-pengendali

(

Total comprehensive income
for the year
(Carried forward)

2.487.013.355.993

1.177.481.033.080

1.186.381.280.836

798.508.173.513

797.481.373.836

1.068.099.652.231

Profit attributable to:
1.068.099.652.231 Owners of the parent entity

34.147.338.629) (

2.525.298.778.814
(

31 Desember/ December 2010
Sebelum
Setelah
disajikan
disajikan
kembali/ Before
kembali/
restated
As restated

2.491.151.440.185

764.360.834.884
Jumlah laba komprehensif
yang diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan
non-pengendali

RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR 2011 AND 2010 (Continued)

34.147.338.629) (
2.491.151.440.185

37.258.623.145)
760.222.750.691

2.524.271.979.138
37.258.623.145)
2.487.013.355.993

176.910.574

9.077.158.330

1.068.276.562.805

1.077.176.810.561

1.177.304.122.506

Total comprehensive income
attributable to:
1.177.304.122.507 Owners of the parent entity

176.910.574

9.077.158.329

1.177.481.033.080

1.186.381.280.836

Non-controlling interests

Non-controlling interests

1 Januari/ January 2010
31 Desember/ December 2009
Sebelum
Setelah
disajikan
disajikan
kembali/ Before
kembali/ After
restated
restated
Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian

Consolidated Statements
of Financial Position

Aset
Aset lancar
Aset tidak lancar

668.707.151.778
4.522.310.275.033

668.707.151.778
4.522.190.275.033

Assets
Current assets
Non-current assets

Jumlah Aset

5.191.017.426.811

5.190.897.426.811

Total Assets

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Ekuitas

1.652.471.209.182
195.107.216.388
3.343.439.001.241

1.652.471.209.182
195.107.216.388
3.343.319.001.241

Liabilities and Equitiy
Current liabilities
Non-current liabilities
Equity

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

5.191.017.426.811

5.190.897.426.811

Total Liabilities and Equity
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK

4.

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES

Akuisisi entitas anak disajikan sebagai berikut:

Acquisition of subsidiaries are presented as follows:

Perusahaan

The Company

PT Wana Bhakti Sukses Mineral dan Entitas Anak
(WBSM)

PT Wana Bhakti Sukses Mineral and Subsidiary
(WBSM)

Pada tanggal 10 Juni 2011, Perusahaan mengakusisi 184
saham WBSM yang merupakan 73,60% kepemilikan,
dengan biaya perolehan sebesar Rp 110.362.524.184
dari pihak-pihak ketiga.

On 10 June 2011, the Company acquired 184 shares of
WBSM, representing 73.60% ownership interests for a
purchase consideration of Rp 110,362,524,184 from
third parties.

Akuisisi ini bertujuan untuk mengembangkan lebih
lanjut bisnis Grup.

The acquisition was carried-out to further expand the
Group’s business.

Akuisisi tersebut telah dicatat dengan menggunakan
metode akuisisi (acquisition method) sesuai dengan
PSAK No. 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”.

The acquisition was accounted for using the acquisition
method in accordancewith PSAK No.22 (Revised
2010), “Business Combination”.

Rincian aset dan liabilitas yang diperoleh dari akuisisi
adalah sebagai berikut:

Details of assets and liabilities arising from the
acquisitions are as follows:

Nilai tercatat/
Carrying value
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Uang muka dan beban dibayar
dimuka
Persediaan
Rekening bank yang dibatasi
penggunaannya - jangka pendek

Nilai wajar/ Fair
value
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade receivables

21.783.458.120
237.255.355.696

21.783.458.120
237.255.355.696

18.912.895.857
103.582.298.821

18.912.895.857
103.582.298.821

12.257.121.168

12.257.121.168

Advances and prepaid expenses
Inventories
Restricted cash in banks –
short-term

Jumlah Aset Lancar

393.791.129.662

393.791.129.662

Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap
Aset pajak tangguhan
Aset tidak lancar lainnya

362.588.201.064
2.082.054.324
191.004.890

367.514.750.000
2.082.054.324
191.004.890

NON-CURRENT ASSETS
Property, plant and equipments
Deferred tax assets
Other non-current assets

Jumlah Aset Tidak Lancar

364.861.260.278

369.787.809.214

Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET

758.652.389.940

763.578.938.876

TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Beban yang masih harus dibayar
Utang lain-lain
Utang pajak

103.968.528.888
404.182.892
362.690.173.186
33.688.621.521

103.968.528.888
404.182.892
362.690.173.186
33.688.621.521

LIABILITIES AND EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Trade payables
Accrued expenses
Other payables
Tax payables

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

500.751.506.487

500.751.506.487

Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pihak berelasi

214.599.716.546

214.599.716.546

NON-CURRENTS LIABILITIES
Due to related parties

JUMLAH LIABILITAS

715.351.223.033

715.351.223.033

TOTAL LIABILITIES
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)

4.

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)

Rincian aset dan liabilitas yang diperoleh dari akuisisi
adalah sebagai berikut:
Nilai tercatat/
Carrying value

Details of assets and liabilities arising from the
acquisitions are as follows:
Nilai wajar/ Fair
value

EKUITAS
Modal saham
Surplus revaluasi
Saldo laba

250.000.000
7.975.680.706

250.000.000
4.926.548.936
7.975.680.706

EQUITY
Share capital
Surplus revaluation
Retained earnings

Sub-jumlah

8.225.680.706

13.152.229.642

Sub-total

Kepentingan non-pengendali

35.075.486.201

35.075.486.201

Non-controlling interest

Ekuitas – bersih

43.301.166.907

48.227.715.843

Equity - net

758.652.389.940

763.578.938.876

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY NET

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
- BERSIH

Rincian alokasi biaya perolehan dan goodwill yang
timbul dari akuisisi ini adalah sebagai berikut:

The detail of the allocation of purchase consideration
and goodwill arising from this acquisition are as
follows:

2011
Disajikan
Kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)
Aset bersih
Kepemilikan yang diperoleh

13.152.229.642
73,6%

Net asset
Interest acquired

Aset bersih yang diperoleh
Goodwill

9.680.041.016
100.682.483.168

Net assets acquired
Goodwill

Harga perolehan melalui pembayaran kas
Kas dan bank pada WBSM

110.362.524.184
21.783.458.120

Purchase consideration through cash payment
Cash on hand and in bank in WBSM

88.578.066.064

Net cash outflow on acquisition
of subsidiary

Arus kas keluar bersih dari akuisisi
entitas anak

Jumlah pendapatan dan rugi bersih dari WBSM sejak
tanggal akuisisi yang diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian tahun 2011 masing-masing
adalah
sebesar
Rp
999.035.166.104
dan
Rp 35.021.599.915.

Total revenue and net loss of WBSM recognised in the
2011 consolidated statement of comprehensive income
from the date of acquisition were amounting to
Rp 999,035,166,104
and
Rp 35,021,599,915,
respectively.

Jumlah pendapatan dan rugi bersih dari WBSM yang
diakui pada laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian 2011 jika WBSM seolah-olah telah
diakuisisi sejak awal 2011 adalah masing-masing
sebesar Rp 1.934.468.470.693 dan Rp 31.928.129.809.

Total revenue and net loss of WBSM recognised in the
2011 consolidated statement of comprehensive income
as if WBSM had already been acquired since the
beginning of 2011 would have been amounting to
Rp 1,934,468,470,693
and
Rp 31,928,129,809,
respectively.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
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FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)
Akuisisi entitas
(Lanjutan)

anak

disajikan

sebagai

4.

berikut:

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)
Acquisition of subsidiaries are presented as follows:
(Continued)

PT Bumi Hijau Asri dan Entitas Anak (BHA)

PT Bumi Hijau Asri and Subsidiaries (BHA)

Pada tanggal 12 April 2010, Perusahaan mengakusisi
250 saham BHA yang merupakan 100% kepemilikan
dengan biaya perolehan sebesar Rp 250.000.000 dari
Edwin Soeryadjaya (ES) dan Andreas Tjahjadi (AT),
pihak-pihak berelasi. Pada tanggal 17 Juni 2010,
Perusahaan menjual 1 lembar saham BHA kepada ES,
sehingga kepemilikan Perusahaan di BHA menjadi
99,60%.

On 12 April 2010, the Company acquired 250 shares of
BHA, representing 100% ownership interests for a
purchase consideration of Rp 250,000,000 from Edwin
Soeryadjaya (ES) and Andreas Tjahjadi (AT), related
parties. On 17 June 2010, the Company sold 1 share of
BHA to ES, thus the Company’s ownership interests in
BHA became 99.60%.

Akuisisi tersebut telah dicatat dengan menggunakan
metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interest)
sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi
Restrukturisasi
Entitas
Sepengendali”,
karena
dilakukan antara entitas dibawah pengendalian yang
sama. Rincian nilai tercatat aset bersih yang diperoleh
dan selisih yang timbul dari transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

The acquisition was accounted for using the pooling-ofinterest method in accordance with PSAK No. 38
(Revised 2004) “Accounting for Restructuring
Transactions Between Entities Under Common
Control” as it was carried out between entities under
common control. The detail of the carrying value of
net assets acquired and the difference arising from this
restructuring transaction are as follows:

2010
Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Kepentingan non-pengendali
Liabilitas bersih

(

226.273.731
15.357.541.446
17.444.892.084)

Current assets
Non-current assets
Currrent liabilities
Non-current liabilities
Non-controlling interest

(

1.861.076.907)

Net liabilities

Kepemilikan yang diperoleh
Liabilitas bersih yang diperoleh
Biaya perolehan
Seliish nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali (Catatan 30)

(

99,6%

Interest acquired

1.853.632.599
249.000.000

Net liabilities acquired
Acquisition cost

2.102.632.599)

Difference in restructuring transaction between
entites under common control (Note 30)

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB

Indirect Ownership through SSB

PT Pelayaran Antarbuwana Pertala (PAP)

PT Pelayaran Antarbuwana Pertala (PAP)

Pada tanggal 29 April 2011, berdasarkan Akta Notaris
No. 83 dari Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di
Jakarta, SSB mengakuisisi 625 saham PAP dari
penerbitan saham baru, yang merupakan 50%
kepemilikan saham di PAP, dengan biaya perolehan
sebesar Rp 4.565.380.000.

On 29 April 2011, based on Notarial Deed No. 83 of
Darmawan Tjoa, SH., SE., Notary in Jakarta, SSB
acquired 625 shares of PAP from the issuance of new
shares, representing 50% ownership interests in PAP,
for a purchase consideration of Rp 4,565,380,000.

Akuisisi ini bertujuan untuk mengembangkan lebih
lanjut bisnis Grup.

The acquisition was carried out to further expand the
Group’s business.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
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NOTES TO CONSOLIDATED
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)
Akuisisi entitas
(Lanjutan)

anak

disajikan

sebagai

4.

berikut:

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)
Acquisition of subsidiaries are presented as follows:
(Continued)

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB (Lanjutan)

Indirect Ownership through SSB (Continued)

PT Pelayaran Antarbuwana Pertala (PAP) (Lanjutan)

PT Pelayaran Antarbuwana Pertala (PAP) (Continued)

Rincian alokasi biaya perolehan dan goodwill yang
timbul dari akuisisi ini adalah sebagai berikut:

The detail of the allocation of purchase consideration
and goodwill arising from this acquisition are as
follows:

2011
Biaya perolehan
Alokasi biaya perolehan
Aset lancar
Liabilitas jangka pendek

4.565.380.000

(

658.134.562
50.000 )

Purchase consideration
Allocation of purchase consideration
Current assets
Current liabilities

658.084.562
Goodwill (Catatan 17)
Biaya perolehan melalui pembayaran kas
Kas dan bank pada PAP
Arus kas keluar bersih dari akuisisi
entitas anak

3.907.295.438

Goodwill (Note 17)

(

4.565.380.000 )
691.269.124

Purchase consideration through cash payment
Cash on hand and in bank in PAP

(

3.874.110.876 )

Net cash outflow on acquisition
of subsidiary

PT Karya Surya Esa (KSE)

PT Karya Surya Esa (KSE)

Pada tanggal 5 Juli 2011, SSB dan Perusahaan,
mendirikan KSE dengan kepemilikan masing-masing
1 saham yang mencerminkan 1,00% kepemilikan dan
99 saham yang mencerminkan 99,00% kepemilikan.

On 5 July 2011, SSB and the Company, established KSE
with ownership interests of 1 share representing 1.00%
ownership interests and 99 shares representing 99.00%
ownership interests, respectively.

Pada tanggal 22 Juli 2011, KSE meningkatkan modal
saham dengan menerbitkan 50 saham baru yang
diambil sepenuhnya oleh Perusahaan, sehingga
kepemilikan Perusahaan di KSE meningkat dari 99
saham yang mencerminkan 99,00% kepemilikan
menjadi 149 saham yang mencerminkan 99,33%
kepemilikan.

On 22 July 2011, KSE increased its share capital
through the issuance of 50 new shares, which fully
subscribed by the Company, thus the Company’s
ownership interests in KSE increased from 99 shares
representing 99.00% ownership interests to 149 shares
representing 99.33% ownership interests.

Pada tanggal 29 Juli 2011, SSB mengakuisisi 148 saham
KSE yang merupakan 98,66% kepemilikan dari
Perusahaan, dengan biaya perolehan sebesar
Rp 148.000.000, sehingga kepemilikan SSB di KSE
meningkat dari 1 saham yang mencerminkan 0,67%
kepemilikan menjadi 149 saham yang mencerminkan
99,33% kepemilikan.

On 29 July 2011, SSB acquired 148 shares of KSE
representing 98,66% ownership interests from the
Company, for a total purchase consideration of
Rp 148,000,000, thus SSB’s interests in KSE increased
from 1 share representing 0.67% ownership interests to
149 shares representing 99.33% ownership interests.
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)
Akuisisi entitas
(Lanjutan)

anak

disajikan

sebagai

4.

berikut:

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)
Acquisition of subsidiaries are presented as follows:
(Continued)

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB (Lanjutan)

Indirect Ownership through SSB (Continued)

PT Karya Surya Esa (KSE) (Lanjutan)

PT Karya Surya Esa (KSE) (Continued)

Akuisisi tersebut telah dicatat dengan menggunakan
metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interest)
sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi
Restrukturisasi Entitas Sepengendali”, karena
dilakukan antara entitas dibawah pengendalian yang
sama. Rincian nilai tercatat aset bersih yang diperoleh
dan selisih yang timbul dari transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

The acquisition was accounted for using the pooling-ofinterest method in accordance with PSAK No. 38
(Revised 2004) “Accounting for Restructuring
Transactions Between Entities Under Common
Control” as it was carried out between entities under
common control. The detail of the carrying value of
net assets acquired and the difference arising from this
restructuring transaction are as follows:

2011
Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang

150.000.000
-

Current assets
Non-current assets
Currrent liabilities
Non-current liabilities

Aset bersih

150.000.000

Net assets

98,66%

Interest acquired

148.000.000
148.000.000

Net assets acquired
Acquisition cost

Kepemilikan yang diperoleh
Aset bersih yang diperoleh
Biaya perolehan
Seliish nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali (Catatan 30)

-

Difference in restructuring transaction between
entites under common control (Note 30)

PT Sinar Mentari Prima (SMP)

PT Sinar Mentari Prima (SMP)

Pada tanggal 30 November 2010, SSB mengakuisisi 249
saham SMP, perusahaan yang bergerak di bidang
pelayaran dan sebelumnya dimiliki oleh PT Adaro
Investama Sedaya, pihak berelasi, yang merupakan
99,60% kepemilikan di SMP, dengan biaya perolehan
sebesar Rp 249.000.000.

On 30 November 2010, SSB acquired 249 shares of SMP,
a company engaged in shipping and previously held by
PT Adaro Investama Sedaya, related party, representing
99.60% ownership interests in SMP, for a total purchase
consideration of Rp 249,000,000.

Akuisisi tersebut telah dicatat dengan menggunakan
metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interest)
sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi
Restrukturisasi
Entitas
Sepengendali”,
karena
dilakukan antara entitas dibawah pengendalian yang
sama. Rincian nilai tercatat aset bersih yang diperoleh
dan selisih yang timbul dari transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

The acquisition was accounted for using the pooling-ofinterest method in accordance with PSAK No. 38
(Revised 2004) “Accounting for Restructuring
Transactions Between Entities Under Common
Control” as it was carried out between entities under
common control. The detail of the carrying value of
net assets acquired and the difference arising from this
restructuring transaction are as follows:
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DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
4.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)
Akuisisi entitas
(Lanjutan)

anak

disajikan

sebagai

4.

berikut:

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)
Acquisition of subsidiaries are presented as follows:
(Continued)

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB (Lanjutan)

Indirect Ownership through SSB (Continued)

PT Sinar Mentari Prima (SMP) (Lanjutan)

PT Sinar Mentari Prima (SMP) (Continued)
2010

Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Aset bersih

(

593.177.127
343.177.127)
250.000.000

Net assets

99,6%

Interest acquired

249.000.000
249.000.000

Net assets acquired
Acquisition cost

Kepemilikan yang diperoleh
Aset bersih yang diperoleh
Biaya perolehan

Current assets
Non-current assets
Currrent liabilities
Non-current liabilities

Seliish nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali (Catatan 30)

-

Difference in restructuring transaction between
entites under common control (Note 30)

Berdasarkan akta Notaris No. 56 tanggal 28 Febuari
2011, SMP meningkatkan modal ditempatkan dan
disetor penuh dengan menerbitkan saham baru
sebanyak 125 saham yang diambil bagian oleh
PT Multiline Shipping Services, pihak ketiga, sehingga
kepemilikan saham SSB di SMP terdilusi dari 99,60%
menjadi 79,68%.

Based on Notarial deed No. 56 dated 28 February 2011,
SMP increased the issued and fully paid shares through
the issuance of 125 new shares, which subscribed by
PT Multiline Shipping Services, a third party, thus SSB’s
ownership interests in SMP was diluted from 99.60% to
79.68%.

Berdasarkan akta Notaris No. 28 tanggal 11 Maret 2011,
Edwin Soeryadjaya sepakat untuk menjual seluruh
sahamnya kepada SSB, sehingga kepemilikan saham SSB
di SMP meningkat menjadi sebesar 80,00%.

Based on Notarial deed No. 28 dated 11 March 2011,
Edwin Soeryadjaya agreed to divested its entire
ownership interests to SSB, thus SSB’s ownership
interest in SMP increase to 80.00%.

Berdasarkan akta Notaris No. 84 tanggal 29 April 2011,
SMP meningkatkan modal dasar dari Rp 1.000.000.000
menjadi Rp 180.000.000.000 dan modal ditempatkan
dan disetor penuh dari Rp 312.500.000 menjadi
Rp 45.000.000.000 dengan menerbitkan 89.375 saham
baru yang diambil bagian oleh SSB sebanyak 44.500
saham, Seroja Shipping Services Pte Ltd sebanyak
27.000 saham, dan PT Multiline Shipping Services
sebanyak 17.875 saham, sehingga kepemilikan SSB di
SMP terdilusi menjadi 50,00% kepemilikan.

Based on Notarial deed No. 84 dated 29 April 2011, SMP
increased its authorized capital from Rp 1,000,000,000
to Rp 180,000,000,000 and increased the issued and
fully paid-up capital from Rp 312,500,000 to
Rp 45,000,000,000 through the issuance of 89,375 new
shares, which subscribed by SSB of 44,500 shares,
Seroja Shipping Services Pte Ltd of 27,000 shares and
PT Multiline Shipping Service of 17,875 shares, thus
SSB’s ownership interests in SMP was diluted to 50.00%.
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NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)

4.

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)

Pelepasan entitas anak disajikan sebagai berikut:

Divestments of subsidiaries are presented as follows:

PT Suryaraya Pusaka (SRP)

PT Suryaraya Pusaka (SRP)

Pada tanggal 30 November 2010, SSB mengakuisisi
17.000 saham SRP, yang merupakan 50% kepemilikan,
dengan biaya perolehan sebesar Rp 17.000.000.000,
sehingga kepemilikan SSB di SRP meningkat menjadi
sebanyak 18.250 saham yang merupakan 93,59%
kepemilikan.

On 30 November 2010, SSB acquired 17,000 shares of
SRP representing 50% ownership interests, for a
purchase consideration of Rp 17,000,000,000. Thus
SSB’s ownership interests in SRP was increasing to
18,250 shares representing 93.59% ownership interests.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih biaya
perolehan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 2.345.763.296 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of purchase consideration over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 2,345,763,296 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entities under common control.

Perusahaan

The Company

PT Alberta Investama Sedaya (AIS)

PT Alberta Investama Sedaya (AIS)

Pada tanggal 18 Desember 2012, Perusahaan melepas
seluruh kepemilikannya di AIS kepada PT Trimitra
Utama Selaras, entitas dibawah pengendalian bersama,
sebanyak 25.499 saham, dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 25.499.000.000.

On 18 December 2012, the Company divested its entire
ownership interests in AIS to PT Trimitra Utama
Selaras, an entity under common control, of 25,499
shares totaling Rp 25,499, 000,000.

Rincian aset bersih pada saat pelepasan adalah sebagai
beikut:

The detail of net assets divested are as follows:

2012
Aset bersih
Kepemilikan yang dilepas

66.085.782.688
99,9960%

Net assets
Ownership interests divested

Aset bersih yang dilepas

66.083.191.088

Net assets divested

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali

( 40.584.191.088 )

Kas yang diterima dari pelepasan
entitas anak

25.499.000.000

Kas dan bank pada AIS

( 30.943.273.753 )

Arus kas keluar bersih dari pelepasan
entitas anak

(

5.444.273.753 )

Difference in value of restructuring
transaction between entities
under common control
Proceed from divestment of subsidiary
Cash on hand and in bank in AIS
Net cash outflow on divestment of subsidiary

PT Saratoga Sedaya Utama (SSU)

PT Saratoga Sedaya Utama (SSU)

Pada tanggal 18 Desember 2012, Perusahaan melepas
seluruh kepemilikannya di SSU kepada PT Trimitra
Utama Selaras, entitas dibawah pengendalian bersama,
sebanyak 930 saham, dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 930.000.000.

On 18 December 2012, the Company divested its entire
ownership interests in SSU to PT Trimitra Utama
Selaras, an entity under common control, of 930 shares
totaling Rp 930,000,000.
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)

4.

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)

Pelepasan entitas anak disajikan sebagai berikut:
(Lanjutan)

Divestments of subsidiaries are presented as follows:
(Continued)

Perusahaan (Lanjutan)

The Company (Continued)

PT Saratoga Sedaya Utama (SSU) (Lanjutan)

PT Saratoga Sedaya Utama (SSU) (Continued)

Rincian asset bersih pada saat pelepasan adalah
sebagai beikut:

The detail of net assets divested are as follows:

2012
Aset bersih
Kepemilikan yang dilepas

326.086.446
98,41%

Net assets
Ownership interests divested

Aset bersih yang dilepas

320.910.470

Net assets divested

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali

(

Kas yang diterima dari pelepasan
entitas anak

Difference in value of restructuring
transaction between entities
under common control

609.089.530 )
930.000.000

Proceed from divestment of subsidiary

Kas dan bank pada SSU

(

1.011.175 )

Cash on hand and in bank in SSU

Arus kas masuk bersih dari pelepasan
entitas anak

(

928.988.825 )

Net cash inflow on divestment of subsidiary

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB

Indirect Ownership through SSB

PT Karya Surya Esa (KSE)

PT Karya Surya Esa (KSE)

Pada tanggal 2 dan 7 Januari 2012, SSB melepas
seluruh kepemilikannya di KSE kepada pihak ketiga,
sebanyak 149 saham, dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 149.000.000.

On 2 and 7 January 2012, SSB divested its entire
ownership interests in KSE to a third party, of 149
shares totaling Rp 149,000,000.

Rincian aset bersih pada saat pelepasan adalah sebagai
beikut:

The detail of net assets divested are as follows:

2012
Aset bersih
Kepemilikan yang dilepas

150.028.564
99,33%

Net assets
Ownership interests divested

Aset bersih yang dilepas

149.028.374

Net assets divested

Kerugian atas pelepasan entitas anak
Kas yang diterima dari pelepasan
entitas anak

(

28.374 )
149.000.000

Loss on divestment of subsidiary
Proceed from divestment of subsidiary

Kas dan bank pada KSE

( 10.380.068.624 )

Cash on hand and in bank in KSE

Arus kas keluar bersih dari pelepasan
entitas anak

( 10.231.068.624 )

Net cash outflow on divestment of subsidiary
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AKUISISI DAN PELEPASAN ENTITAS ANAK (Lanjutan)

4.

ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS OF SUBSIDIARIES
(Continued)

Pelepasan entitas anak disajikan sebagai berikut:
(Lanjutan)

Divestments of subsidiaries are presented as follows:
(Continued)

PT Palem Makmur Abadi (PMA)

PT Palem Makmur Abadi (PMA)

Pada tanggal 29 Juli 2011, SSB melepas seluruh
kepemilikannya di PMA kepada PT Karya Aruna Esa,
pihak ketiga, sebanyak 199 saham, dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp 199.000.000. Rincian aset
bersih pada saat pelepasan adalah sebagai berikut:

On 29 July 2011, SSB divested its entire ownership
interests in PMA to PT Karya Aruna Esa, a third party,
of 199 shares totaling Rp 199,000,000. The detail of net
assets divested are as follows:

2011
Aset bersih
Kepemilikan yang dilepas

33.159.358.613
99,50%

Net assets
Ownership interests divested

Aset bersih yang dilepas

32.993.561.820

Net assets divested

Kerugian atas pelepasan entitas anak

( 32.794.561.820 )

Kas yang diterima dari pelepasan
entitas anak

199.000.000

Loss on divestment of subsidiary
Proceed from divestment of subsidiary

Kas dan bank pada PMA

(

5.021.239.988 )

Cash on hand and in bank in PMA

Arus kas keluar bersih dari pelepasan
entitas anak

(

4.822.239.988 )

Net cash outflow on divestment of subsidiary

PT Suryaraya Pusaka (SRP)

PT Suryaraya Pusaka (SRP)

Pada tanggal 23 Desember 2011, SSB melepas seluruh
kepemilikannya di SRP kepada masing-masing
PT Unitras Pertama (UP), pemegang saham
Perusahaan, sebanyak 9.125 saham dan PT Jaya
Samudra, pihak ketiga, sebanyak 9.125 saham, dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp 21.900.000.000. Rincian
aset bersih pada saat pelepasan adalah sebagai
berikut:

On 23 December 2011, SSB divested its entire
ownership interests in SRP to PT Unitras Pertama (UP),
a shareholder of the Company, of 9,125 shares and to
PT Jaya Samudra, a third party, of 9,125 shares
totaling Rp 21,900,000,000. The detail of net assets
divested are as follows:

2011
Aset bersih
Kepemilikan yang dilepas

14.558.649.826
93,59%

Net assets
Ownerships interests divested

Aset bersih yang dilepas

13.625.440.372

Net assets divested

4.137.279.814

Gain on divestment of subsidiary

4.137.279.814

Difference in value of restructuring
transactions between entities under
common control

21.900.000.000

Proceed from divestment of subsidiary

Keuntungan atas pelepasan entitas anak
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali
Kas yang diterima dari pelepasan
entitas anak
Kas dan bank pada SRP
Arus kas masuk bersih dari pelepasan
entitas anak

(

23.410.573 )
21.876.589.427
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KAS DAN SETARA KAS

5.
2012

CASH AND CASH EQUIVALENTS

2011

2010

Kas
Rupiah
Dolar Amerika Serikat

471.225.788
2.465.858.316

494.180.613
189.339

5.443.133.520
-

Cash on hand
Rupiah
United States Dollar

Jumlah Kas

2.937.084.104

494.369.952

5.443.133.520

Total Cash on hand

Bank
Pihak ketiga
Rupiah
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mega Tbk
Citibank, NA
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Panin Tbk
Deutsche Bank AG
Dolar Amerika Serikat
Citibank, NA
PT Bank Permata Tbk
DBS Bank Ltd.
The Hongkong And Shanghai
Banking Corporation Ltd
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank UOB Buana
Indonesia
Standard Chartered Bank
PT Bank Mega Tbk
Deutsche Bank AG.
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk
Euro
Fortis Bank Nederland N.V.
Jumlah Bank
Setara Kas
Pihak ketiga
Deposito Berjangka
Rupiah
PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Permata Tbk
Investasi Jangka Pendek
Dolar Amerika Serikat
Versaline Finance Ltd
Jumlah Setara Kas
Jumlah Kas dan Setara Kas

72.933.003.537
987.645.893

41.870.330.831 143.992.795.917
3.090.277.121

372.000.000

842.085.005
473.322.117
185.969.590
8.716.400
2.002.000
220.000
75.432.964.542

7.466.544
153.301.591
8.688.286.649 36.291.550.104
9.888.400
12.229.059
6.225.000
6.148.000
14.607.103
2.000.000
7.000.000
53.842.383.239 180.681.723.080

741.213.676.565
162.838.027.599
10.798.326.157

42.264.216.218 248.791.220.732
19.749.532
-

8.760.015.674

1.422.779.059

-

6.593.180.350

217.484.735

-

2.885.705.346
1.355.282.895
239.061.547
934.683.276.133
-

5.085.274.821
12.215.173
315.466.422
6.155.804.943
7.478.000.000 21.736.000.000
6.563.414.525
30.748.872
58.364.357
63.366.385.312 276.784.354.077
771.000.000

356.000.000

1.010.116.240.675 117.979.768.551 457.822.077.157

230.000.000.000
-

9.068.000.000

230.000.000.000

3.048.123.513
12.116.123.513

-

4.080.600.000

7.000.000.000
7.000.000.000
-

Cash in banks
Third parties
Rupiah
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mega Tbk
Citibank, NA
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Panin Tbk
Deutsche Bank AG
United States Dollar
Citibank, NA
PT Bank Permata Tbk
DBS Bank Ltd.
The Hongkong And Shanghai
Banking Corporation Ltd
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank UOB Buana
Indonesia
Standard Chartered Bank
PT Bank Mega Tbk
Deutsche Bank AG.
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk
Euro
Fortis Bank Nederland N.V.
Total Cash in banks
Cash Equivalents
Third parties
Time Deposits
Rupiah
PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk
United States Dollar
PT Bank Permata Tbk

737.653.000.000 524.560.000.000

Short-term Investments
United States Dollar
Versaline Finance Ltd

230.000.000.000 753.849.723.513 531.560.000.000

Total Cash Equivalents

1.243.053.324.779 872.323.862.016 994.825.210.677

Total Cash and Cash Equivalents

-
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KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

5.

Investasi jangka pendek yang ditempatkan pada
Versaline Finance Ltd., Singapura, merupakan dana
yang dikelola Versaline Finance Ltd., manajer
investasi. Dana ini dimaksudkan untuk diinvestasikan
ke dalam berbagai investasi efek. Namun, dana
tersebut ditempatkan secara cash on call, dimana Grup
dapat mencairkan dana tersebut kapanpun agar dana
tersebut tetap likuid.

Short-term investment placed in Versaline Finance
Ltd., Singapore, represents funds managed by
Versaline Finance Ltd., an investment manager. These
funds were intended to be invested into various
securities investment. However, the funds were being
held as cash on call which the Group can encash in full
amount at anytime since the management decided to
keep the fund liquid.

Untuk menghindari risiko fluktuasi mata uang asing,
pada tanggal 23 Desember 2011, Versaline Finance Ltd.
dan MGTI menandatangani Amandemen Perjanjian
Penyelesaian. Berdasarkan Amandemen tersebut, nilai
tukar yang berlaku untuk Perjanjian Penyelesaian
tersebut sebesar Rp 9.000 untuk 1 USD.

To avoid the risk of fluctuations in foreign currency, on
23 December 2011, Versaline Finance Ltd. and MGTI
signed an Amendment to the Settlement Agreement.
Under the Amendment, the exchange rate applicable
for the purpose of the Settlement Agreement shall be
Rp 9,000 for USD 1.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, Grup
tidak menempatkan kas dan setara kasnya pada pihak
berelasi.

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the Group had
no cash and cash equivalents placed at any related
party.

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang
adalah sebagai berikut:

Detail of cash and cash equivalents based on currencies
are as follows:

2012
Dolar Amerika Serikat
Euro

937.149.134.449
-

2011

Rupiah
Dolar Amerika Serikat

801.344.354.077
356.000.000

2012

2011

2010

5% - 6%
-

6% - 8%
1,68% - 1,78%

6% - 7%
1,73% - 1,85%

6.
2012

United States Dollar
Euro

The range of interests earned from the above time
deposits is as follows:

PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Rupiah
Dolar Amerika Serikat

2010

805.100.174.651
771.000.000

Kisaran suku bunga dari deposito berjangka diatas
adalah sebagai berikut:

6.

CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Rupiah
United States Dollar

TRADE RECEIVABLES – THIRD PARTIES

2011

2010

6.759.593.702
2.586.394.096
175.049.117.157 122.336.811.657

57.977.000.000

Rupiah
United States Dollar

Jumlah
181.808.710.859 124.923.205.753
Dikurangi: Cadangan kerugian
penurunan nilai
3.629.540.016
-

57.977.000.000

Total
Less: Alowances for impairment
losses

Bersih

57.977.000.000

178.179.170.843 124.923.205.753

-

Net

Saldo piutang usaha dalam mata uang asing
masing-masing
sebesar
USD
18.102.287,19,
USD 13.491.046,72 dan USD 6.448.337,23 pada tanggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Trade receivables denominated in foreign currencies
were
amounting
to
USD
18,102,287.19,
USD 13,491,046.72 and USD 6,448,337.23 as of
31 December 2012, 2011 and 2010, respectively.

Pengelompokan piutang usaha – pihak ketiga menurut
jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

The classification of trade receivables – third parties
based on days overdue is as follows:
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PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA (Lanjutan)
2012
-

Belum jatuh tempo
Telah jatuh tempo:
1 - 30 hari
31 – 90 hari
Lebih dari 90 hari
Cadangan penurunan nilai
Jumlah

6.

TRADE RECEIVABLES – THIRD PARTIES (Continued)

2011
-

2010
57.977.000.000

176.203.115.779 124.923.205.753
1.189.773.745
4.415.821.335
(

-

Current
Past due:
1 – 30 days
31 – 90 days
More than 90 days

181.808.710.859 124.923.205.753
3.629.540.016)
-

57.977.000.000
Allowances for impairment losses

178.179.170.843 124.923.205.753

57.977.000.000

Total

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing
akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2012,
2011 dan 2010, manajemen Grup berkeyakinan bahwa
piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, sehingga
tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai
untuk piutang usaha.

Based on a review of the status of the individual
receivable accounts as of 31 December 2012, 2011 and
2010, the management of the Group believes that
these receivables will be fully collected, and therefore
an allowance for impairment losses of trade
receivables was not considered necessary.

Piutang
usaha
milik
entitas
anak
sebesar
Rp 181.808.710.859 dan Rp 124.923.205.753 masingmasing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011,
digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank
(Catatan 23).

Subsidiary’s
trade
receivables
amounting
to
Rp 181,808,710,859 and Rp 124,923,205,753 as of
31 December 2012 and 2011, respectively,
were
pledged as collateral for bank loan (Note 23).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7.
2012

Rupiah
Pihak ketiga
Pemegang saham PT Rasi
Unggul Bestari
PT Kencana Anugerah
Sejahtera
Piutang dividen
PT Jaya Samudra
PT Mentari Pambuang
International
Lain-lain
Pihak berelasi (Catatan 39)

OTHER RECEIVABLES

2011

342.668.237.483

-

2010

-

85.436.690.258
52.442.391.664
10.950.000.000

10.950.000.000

302.776.811
-

5.408.268.211

8.976.292.140
3.641.880.413

6.407.829.235

496.905.587.616
23.765.000.000

23.568.172.553
41.277.500.000

6.710.606.046
-

520.670.587.616

64.845.672.553

6.710.606.046

Dolar Amerika Serikat
Pihak ketiga
PT Multiline Shipping Services
Lain-lain

14.214.900.000
-

13.329.960.000
11.264.281.445

4.614.000.000

Pihak berelasi (Catatan 39)

14.214.900.000
-

24.594.241.445
36.503.732.740

4.614.000.000
-

14.214.900.000

61.097.974.185

4.614.000.000

AUD
Pihak ketiga
I-Property Group Asia Pte Ltd
Jumlah

5.687.634.323

5.221.276.676

540.573.121.939

131.164.923.414
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Third parties
Shareholders of PT Rasi Unggul
Bestari
PT Kencana Anugerah
Sejahtera
Dividend receivables
PT Jaya Samudra
PT Mentari Pambuang
International
Others
Related parties (Note 39)
United States Dollar
Third parties
PT Multiline Shipping Services
Others
Related party (Note 39)
AUD
Third party
I-Property Group Asia Pte Ltd
Total
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PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

7.

OTHER RECEIVABLES (Continued)

Para pemegang saham PT Rasi Unggul Bestari

The Shareholders of PT Rasi Unggul Bestari

Berdasarkan Perjanjian Kredit antara Perusahaan
dengan para pemegang saham PT Rasi Unggul Bestari
(RUB), pemegang saham PT Mitra Pinashtika Mustika
(MPM), entitas asosiasi, Perusahaan sepakat untuk
memberikan pinjaman kepada para pemegang saham
RUB dengan batas maksimum pinjaman sebesar
USD 35.000.000 atau jumlah dalam mata uang lain
yang disetujui secara tertulis oleh Perusahaan. Pada
tanggal 16 Januari 2012, para pemegang saham RUB
telah mencairkan pinjaman tersebut dalam mata uang
Rupiah sebesar Rp 318.500.000.000. Pinjaman tersebut
dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan Perusahaan
+ marjin 1,5% per tahun. Jangka waktu pinjaman
tersebut selama 6 (enam) bulan atau jangka waktu lain
yang lebih lama setelah tanggal efektifnya Penawaran
Umum Saham Perdana dari MPM, atau bilamana hal
tersebut tidak terjadi maka selambat-lambatnya
tanggal 31 Desember 2015.

Based on the Credit Agreement between the Company
and the shareholders of PT Rasi Unggul Bestari (RUB),
a shareholder of PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM),
an associate, the Company agreed to provide loan to
the a shareholder of RUB with a maximum limit
amounting to USD 35,000,000 or in any amount
denominated in other currency that approved in
written by the Company. On 16 January 2012, the
shareholders of RUB had drawndown the loan in Rupiah
amounting to Rp 318,500,000,000. This loan bears
interest at the Company’s cost of fund +1.5% margin
per annum. The term of the loan was 6 (six) months or
any longer term subsequent to the effective date of
the MPM’s Initial Public Offering of its ordinary shares
or otherwise not later than 31 December 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo pinjaman
tersebut sebesar Rp 342.668.237.483, termasuk
didalamnya piutang bunga sebesar Rp 24.168.237.485
dan dibukukan sebagai piutang lain-lain dalam mata
uang Rupiah. Pinjaman tersebut dijamin dengan saham
MPM yang dimiliki oleh para pemegang saham RUB.

As of 31 December 2012, the outstanding loan was
amounting to Rp 342,668,237,483, including interest
receivables amounting to Rp 24,168,237,485 and
recorded as part of other receivables in Rupiah
currency. The loan is secured by the shares of MPM
held by the shareholders of the RUB.

PT Kencana Anugerah Sejahtera (KAS)

PT Kencana Anugerah Sejahtera (KAS)

Berdasarkan Loan Agreement antara Perusahaan
dengan KAS, pihak ketiga, Perusahaan sepakat untuk
memberikan pinjaman kepada KAS dengan batas
maksimum pinjaman sebesar Rp 86.000.000.000. Pada
tahun 2012, KAS telah mencairkan pinjaman tersebut
sebesar Rp 85.150.000.000. Pinjaman tersebut
dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun. Jangka
waktu pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan.

Based on the Loan Agreement between the Company
and KAS, a third party, the Company agreed to provide
loan to KAS with a maximum limit amounting to
Rp 86,000,000,000. On 2012, KAS had drawndown the
loan amounting to Rp 85,150,000,000. This loan bears
interest at 11.5% per annum. The term of the loan was
12 (twelve) months.

Saldo piutang lain-lain dalam mata uang asing
sebesar USD 1.470.000, USD 6.737.756,31 dan
USD 513.179,85 atau setara dengan Rp 14.214.900.000,
Rp 61.097.974.185 dan Rp 4.614.000.000 masingmasing pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan
2010.

Other receivables denominated in foreign currencies
were amounting to USD 1,470,000, USD 6,737,756.31
and
USD
513,179.85
or
equivalent
to
Rp 14,214,900,000,
Rp
61,097,974,185
and
Rp 4,614,000,000 as of 31 December 2012, 2011 and
2010, respectively.

Saldo piutang lain-lain dalam mata uang asing
sebesar
AUD
567.345
atau
setara
dengan
Rp 5.687.634.323 dan Rp 5.221.276.676 masing-masing
pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Other receivables denominated in foreign currencies
were amounting to AUD 567,345 or equivalent to
Rp 5,687,634,323
dan
Rp 5,221,276,676
as
of
31 December 2012 and 2011, respectively.

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing
akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012,
2011 dan 2010, manajemen Grup berkeyakinan bahwa
piutang lain-lain dapat tertagih seluruhnya, sehingga
tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai
untuk piutang lain-lain.

Based on a review of the status of the individual
receivable accounts as of 31 December 2012, 2011 and
2010, the management of the Group believes that
these receivables will be fully collected, and therefore
an allowance for impairment losses of other
receivables was not considered necessary.
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ASET KEUANGAN LAINNYA

8. OTHER FINANCIAL ASSETS

Rincian aset keuangan lainnya berdasarkan klasifikasi
aset keuangan:
2012
Aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laporan
laba rugi
Pihak ketiga
Reksadana Makara Prima

2.901.571.582

Detail of other financial assets by classification of
financial assets:
2011

2010

2.000.000.000

2.262.416.414

Financial assets at fair value
through profit or loss
Third party
Makara Prima Mutual Fund

Pinjaman yang diberikan dan
piutang
Pihak ketiga
Versaline Finance Ltd
Direct Route Securities Limited
Global International Limited

-

540.000.000.000
260.414.824.000
40.806.000.000

539.460.000.000
40.153.500.000

Loan and receivabale
Third parties
Versaline Finance Ltd
Direct Route Securities Limited
Global International Limited

Dikurangi: bagian jangka panjang

-

841.220.824.000
-

579.613.500.000
40.153.500.000

Less: long-term portion

Sub-jumlah

-

841.220.824.000

539.460.000.000

Sub-total

843.220.824.000

541.722.416.414

Total

Jumlah

2.901.571.582

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Grup
tidak menempatkan aset keuangan lainnya pada pihak
berelasi.

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the Group had
no other financial assets placed at any related party.

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing aset
keuangan lainnya pada tanggal 31 Desember 2012,
2011 dan 2010, manajemen Grup berkeyakinan bahwa
aset keuangan lainnya tersebut dapat direalisasi
seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan
kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan lainnya.

Based on a review of the status of the individual other
financial assets as of 31 December 2012, 2011 and 2010
the management of the Group believes that these
other financial assets will be fully realized, and
therefore an allowance for impairment losses of other
financial assets was not considered necessary.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loan and receivables

Versaline Finance Ltd

Versaline Finance Ltd

Pada tanggal 17 September 2004, MGTI, entitas anak,
menempatkan investasi pada surat berharga yang
dilakukan melalui Versaline Finance Ltd (“Versaline”)
dalam bentuk zero coupon bond yang diterbitkan oleh
Biofuels International Limited. Biaya perolehan
obligasi tersebut sebesar USD 60.000.000, setara
dengan nilai nominal obligasi tersebut, sehingga, atas
transaksi tersebut, MGTI tidak mengakui premi atau
diskonto obligasi. Obligasi konversi tersebut jatuh
tempo pada tanggal 1 April 2011.

On 17 September 2004, MGTI, a subsidiary, placed an
investment in marketable securities through Versaline
Finance Ltd (“Versaline”) in the form of zero coupon
convertible bonds issued by Biofuels International
Limited. The cost of such convertible bonds was equal
to its face value of USD 60,000,000, thus, no premium
or discount was recognized. The convertible bonds
matured on 1 April 2011.
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ASET KEUANGAN LAINNYA (Lanjutan)

8.

OTHER FINANCIAL ASSETS (Continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (Lanjutan)

Loan and receivables (Continued)

Versaline Finance Ltd (Lanjutan)

Versaline Finance Ltd (Continued)

Karena investasi tersebut kurang menghasilkan, pada
8 November 2011, Versaline Finance Ltd dan MGTI
menandatangani perjanjian yang mencakup:

Due to the under performance of the said
investments, on 8 November 2011, Versaline and MGTI
signed an agreement which covers the following:

1.

1.

2.

Versaline berkewajiban mengembalikan deposito
yang ditempatkan oleh MGTI, termasuk bunganya,
serta surat berharga MGTI dalam bentuk zero
coupon convertible bonds yang diterbitkan oleh
Biofuels International Limited yang diinvestasikan
melalui Versaline Finance Ltd paling lambat pada
tanggal 31 Desember 2012.
Bunga atas deposito yang dikenakan sebesar
LIBOR - marjin 2% (LIBOR dikurang dua persen)
per tahun atas sisa saldo dari tanggal
17 September 2004 sampai dengan tanggal
31 Desember 2008 dan LIBOR + marjin 1,5%
(LIBOR ditambah satu koma lima persen) per
tahun atas sisa saldo sejak tanggal 1 Januari 2009
sampai kewajiban diselesaikan oleh Versaline.

2.

Versaline was obliged to refund the short-term
investment incurred by MGTI, including the
interest thereof, as well as MGTI’s marketable
securities in the form of zero coupon convertible
bonds issued by Biofuels International Limited
invested through Versaline on 31 December 2012
at the latest.
The interest on deposit was borne at the rate of
LIBOR – 2% (LIBOR minus two percent) per annum
on balance outstanding from 17 September 2004
to 31 December 2008 and LIBOR +1.5% (LIBOR plus
one point five percent) per annum on balance
outstanding from 1 January 2009 until the
obligation settled by Versaline.

Pada tanggal 23 Desember 2011, Versaline dan MGTI
menandatangani Amandemen Perjanjian Penyelesaian.
Berdasarkan Amandemen tersebut, nilai tukar yang
berlaku untuk Perjanjian Penyelesaian tersebut
sebesar Rp 9.000
untuk
USD 1. Pada tanggal
5 Desember 2012, MGTI telah melakukan pencairan
investasi di Versaline.

On 23 December 2011, Versaline and MGTI signed an
Amandment to the Settlement Agreement. Under the
Amandment, the exchange rate applicable for the
purpose of the Settlement Agreement shall be
Rp 9,000 for USD 1. On 5 December 2012, MGTI has
drawn the investment in Versaline.

Direct Route Securities Limited (DRSL)

Direct Route Securities Limited (DRSL)

Pada tanggal 6 Januari 2011, Perusahaan, NEK, entitas
anak, dan DRSL mengadakan Perjanjian Investasi,
dimana Perusahaan dan NEK menunjuk DRSL sebagai
pengelola dana atas investasi Perusahaan dan NEK
sebesar USD 50.000.000. Perjanjian tersebut berlaku
sejak tanggal perjanjian ditandatangani dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2012. Tingkat pengembalian
investasi tersebut sebesar 7% yang dihitung atas ratarata harian nilai investasi yang dikelola DRSL selama
jangka waktu perjanjian. Sebagai kompensasi kepada
DRSL, Perusahaan dan NEK dikenakan fee atas jasa
yang diberikan serta penggantian biaya-biaya
sehubungan dengan investasi.

On 6 January 2011, the Company, NEK, a subsidiary,
and DRSL entered into an Investment Agreement,
whereby the Company and NEK appointed DRSL to act
as a fund manager of the the Company and NEK’s
investment amounting to USD 50,000,000. The
agreement was valid from the date of the agreement
signed and expire on 31 December 2012. The return of
the investment was 7% of the daily average of total
investment value under management of DRSL
throughout the term of the agreement. As a
compensation to DRSL, the Company and NEK are
required to pay fee on the service rendered as well as
the reimbursement of any expenses incur in respect
with the investment.
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ASET KEUANGAN LAINNYA (Lanjutan)

8.

OTHER FINANCIAL ASSETS (Continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (Lanjutan)

Loan and receivables (Continued)

Global International Limited (GIL)

Global International Limited (GIL)

Pada tanggal 22 November 2011, Perusahaan dan GIL
mengadakan Perjanjian Investasi, dimana Perusahaan
menunjuk GIL sebagai pengelola dana atas investasi
Perusahaan sebesar USD 4.500.000. Perjanjian
tersebut
berlaku
sejak
tanggal
perjanjian
ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2012. Tingkat pengembalian investasi tersebut sebesar
7% yang dihitung atas rata-rata harian nilai investasi
yang dikelola GIL selama jangka waktu perjanjian.
Sebagai kompensasi kepada GIL, Perusahaan dikenakan
fee atas jasa yang diberikan serta penggantian biayabiaya sehubungan dengan investasi.

On 22 November 2011, the Company and GIL entered
into an Investment Agreement, whereby the Company
appointed GIL to act as a fund manager of the
Company’s investment amounting to USD 4,500,000.
The agreement was valid from the date of the
agreement signed and expire on 31 December 2012.
The return of the investment was 7% of the daily
average of total investment under management of GIL
throughout the term of the agreement. As a
compensation to GIL, the Company is required to pay
fee on the service rendered as well as the
reimbursement of any expenses incur in respect with
the investment.

PERSEDIAAN

9. INVENTORIES
2012

2011

2010

Persediaan barang jadi
Bahan baku
Persediaan dalam proses
Bahan kimia
Suku cadang

68.297.504.264
9.128.537.996
1.460.958.586
796.236.854
567.838.865

71.583.015.336
23.071.030.800
2.656.124.005
711.916.397
590.779.722

-

Finished goods
Raw material
Work-in-process
Chemical
Spareparts

Jumlah

80.251.076.565

98.612.866.260

-

Total

Persediaan milik entitas anak telah diasuransikan
melalui PT Asuransi Astra Buana, pihak ketiga,
PT Asuransi Recapital, pihak berelasi, dan PT Asuransi
Mitra Pelindung Mustika, pihak berelasi, dengan suatu
paket
polis
tertentu
dengan
jumlah
nilai
pertanggungan masing-masing sebesar USD 45.500.000
dan USD 40.500.000 pada tahun 2012 dan 2011, yang
termasuk di dalamnya asuransi untuk aset tetap.

The subsidiaries’ inventories were covered by
insurance from PT Asuransi Astra Buana, a third party,
PT Asuransi Recapital, a related party, and PT Asuransi
Mitra Pelindung Mustika, a related party, under
blanket policies with a total sum insured amounting to
USD 45,500,000 and USD 40,500,000 in 2012 and 2011,
respectively, which also covered the property, plant
and equipments.

Persediaan
milik
entitas
anak
sebesar
Rp 80.251.076.565 dan Rp 98.612.866.260 masingmasing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank
(Catatan 23).

The
subsidiaries’s
inventories
amounting
Rp 80,251,076,565 and Rp 98,612,866,260 as of
31 December 2012 and 2011, respectively, were
pledged as collateral for bank loan (Note 23).

Manajemen
Grup
berkeyakinan
bahwa
biaya
persediaan tidak melebihi nilai realisasi bersih, oleh
karena itu, Grup tidak membentuk cadangan untuk
menyesuaikan biaya persediaan sebesar nilai realisasi
bersihnya.

The management of the Group believed that the cost
of inventories does not exceed their net realizable
value, therefore, the group did not provide any
allowance to adjust the cost of inventories to their net
realizable value.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh
persediaan dapat digunakan atau dijual, sehingga tidak
diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk
persediaan usang.

The management of the Group believed that the
inventories can be either used or sold, and therefore
an allowance for impairment loss of obsolete stock was
not considered necessary.
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10. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

10. RESTRICTED CASH IN BANKS

2012
Lancar
Pihak ketiga
Rupiah
Standard Chartered Bank
PT Bank UOB Indonesia
Dolar Amerika Serikat
PT Bank UOB Indonesia
Jumlah lancar
Tidak lancar
Pihak ketiga
Rupiah
PT Bank UOB Indonesia
Dolar Amerika Serikat
PT Bank UOB Indonesia
Deutsche Bank, Amsterdam
UOB Kay Hian Credit Pte.
Ltd.
Sub-jumlah
Jumlah tidak lancar

2011

2010

20.391.642.563
8.452.296.277

1.732.166.507

-

28.843.938.840

1.732.166.507

-

93.041.035.617

18.866.504.659

-

121.884.974.457

20.598.671.166

-

-

2.444.000

-

17.060.743.039
-

-

-

Current
Third parties
Rupiah
Standard Chartered Bank
PT Bank UOB Indonesia
United States Dollar
PT Bank UOB Indonesia
Total current

Non-current
Third parties
Rupiah
PT Bank UOB Indonesia
United States Dollar
PT Bank UOB Indonesia
317.612.000.000 Deutsche Bank, Amsterdam
UOB Kay Hian Credit Pte.
10.081.031.977
Ltd.

-

17.060.743.039

327.693.031.977

-

17.063.187.039

327.693.031.977

Sub-total
Total non-current

PT Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, rekening yang
dibatasi penggunaannya pada PT Bank UOB Indonesia
masing-masing
sebesar
Rp
93.041.035.617
(USD
9.621.616,92)
dan
Rp
8.452.296.277
dan
Rp 20.598.671.166 (USD 2.080.558 dan Rp 1.732.166.507),
digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman bank
yang diberikan PT Bank UOB Indonesia kepada Perusahaan
dan TWU (Catatan 23).

As of 31 December 2012 and 2011, restricted cash in
PT Bank UOB Indonesia amounting to Rp 93,041,035,617
(USD
9,621,616.92)
and
Rp
8,452,296,277
and
Rp 20,598,671,166 (USD 2,080,558 and Rp 1,732,166,507),
respectively, was pledged as collateral for bank loan facility
provided by PT Bank UOB Indonesia to the Company and
TWU (Note 23).

Deutsche Bank, Amsterdam

Deutsche Bank, Amsterdam

Akun ini merupakan escrow account MGTI (yang dimiliki
secara langsung oleh AIS, Entitas Anak), yang ditempatkan
pada Deutsche Bank, Amsterdam yang dibentuk untuk
memfasilitasi pembayaran kewajiban MGTI sehubungan
dengan penerbitan wesel oleh MGTI Finance Company,
entitas anak dari MGTI, berdasarkan Trust Deed tanggal
15 September 2004, dimana MGTI diharuskan membentuk
Revenue Account, Debt Service Reserve Account (DSRA),
Principal Repayment Account, Interest Payment Account
dan Notes Payment Account 2011 pada bank yang
memenuhi persyaratan di Belanda pada tanggal
penerbitan dan sampai selama wesel tersebut masih
berlaku, yang seluruhnya didenominasi dalam mata uang
Dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Desember 2010,
saldo akun ini sebesar USD 35.325.547 atau setara dengan
Rp 317.612.000.000.

This account represents the escrow accounts of MGTI (which
is directly owned by AIS, the Subsidiary), placed at Deutsche
Bank, Amsterdam which was established to facilitate the
payment of MGTI’s obligation relating to the notes issuance
by MGTI Finance Company Ltd., a subsidiary of MGTI,
pursuant to the Trust Deed dated 15 September 2004,
where MGTI shall establish a Revenue Account, Debt Service
Reserve Account (DSRA), Principal Repayment Account,
Interest Payment Account and 2011 Notes Payment Account
with a qualifying bank in the Netherlands on the issuance
date and so long as any of the notes are outstanding, which
are all denominated in United States Dollar. As of
31 December 2010, the outstanding balance of this account
was amounting to USD 35,325,547 or equivalent to
Rp 317,612,000,000.

279

`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/71
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
10. REKENING
(Lanjutan)

BANK

YANG

DIBATASI

Exhibit E/71
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PENGGUNAANNYA

10. RESTRICTED CASH IN BANKS (Continued)

UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.

UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.

Akun ini merupakan escrow account yang ditempatkan
pada UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. (UOBKH) yang
dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran kewajiban
Perusahaan sehubungan dengan pinjaman Perusahaan
kepada UOBKH. Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo
akun ini sebesar USD 1.121.235,90 atau setara dengan
Rp 10.081.031.977.

This account represents the escrow account placed at UOB
Kay Hian Credit Pte. Ltd. (UOBKH) which was established to
facilitate the payment of the Company’s obligation relating
to the loan obtained from UOBKH. As of 31 December 2010,
the outstanding balance of this account was amounting to
USD 1,121,235.90 or equivalent to Rp 10,081,031,977.

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank

Pada tanggal 31 Desember 2012, rekening yang dibatasi
penggunaannya pada Standard Chartered Bank sebesar
Rp 20.391.642.563, digunakan sebagai jaminan atas
fasilitas pinjaman bank yang diberikan Standard Chartered
Bank kepada Perusahaan (Catatan 23).

As of 31 December 2012, restricted cash in Standard
Chartered Bank amounting to Rp 20,391,642,563, was
pledged as collateral for bank loan facility provided by
Standard Chartered Bank to the Company (Note 23).
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11. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL

11. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

Rincian investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah
sebagai berikut:

Detail of investment classified as available for sale financial assets is as follows:

Persentase kepemilikan/
Percentage of ownership
2012

2011

2010

2012

2011

2010

Perusahaan

The Company

Nilai wajar tersedia

Fair value is readily available

PT Adaro Energy Tbk (AE)
Saldo awal
Pembelian
Penurunan (kenaikan) nilai wajar
Saldo akhir

3,92%

Sumatra Copper and Gold Plc (SC)
Pembelian
Kenaikan nilai wajar
Saldo akhir

1,69%

Interra Resources Limited (IRL)
Pembelian
Kenaikan nilai wajar
Saldo akhir

17,91%

Seroja Investment Limited (SIL)
Pembelian
Kenaikan nilai wajar
Saldo akhir

8,46%

3,43%

3,43%
(

-

1.703.537.041.620
397.005.945.940
109.488.280.210)
1.991.054.707.350

PT Adaro Energy Tbk (AE)
Beginning balance
Decrease (increase) in fair value
Ending balance
Sumatra Copper and Gold Plc (SC)

-

-

-

Increase in fair value
Ending balance
Interra Resources Limited (IRL)

250.345.804.800
6.945.707.893
257.291.512.693
-

102.853.672.768
102.853.672.768

6.119.380.085
136.151.935
6.255.532.020

-

102.853.672.768
1.600.683.368.852
1.703.537.041.620

-

-

-

Increase in fair value
Ending balance
Seroja Investment Limited (SIL)

44.275.075.200
118.543.408
44.393.618.608
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11. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL (Lanjutan)

11. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS (Continued)

Rincian investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual

Detail of investment classified as available for sale financial assets

Persentase kepemilikan/
Percentage of ownership
2012

2011

2010

2012

2011

2010

Perusahaan

The Company

Nilai wajar tidak tersedia
PT
PT
PT
PT

Sarana Investasi Nusantara (SIN)
Kalimantan Sawit Raya (KSR)
Palem Makmur Abadi (PMA)
Dianlia Setyamukti (DS)

Fair value is not readily available
-

0,01%
0,01%
0,50%
0,000001%

0,01%
0,01%
0,50%
0,000001%

-

1.000.000
1.000.000
1.000.000
100

1.000.000
1.000.000
1.000.000
100

-

3.000.100

3.000.100

Entitas Anak

Subsidiary

Nilai wajar tidak tersedia
PT
PT
PT
PT

Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
Agro Maju Raya (AMR)
Maritim Indonesia (MI)
DBS Vickers Securities
Indonesia (DBS-VSI)
PT Telenet Internusa (TI)
PT Laju Kencana Murni (LKM)
PT Mutiara Agam (MA)
PT Karya Aruna Esa (KAE)
Jumlah

PT Sarana Investasi Nusantara (SIN)
PT Kalimantan Sawit Raya (KSR)
PT Palem Makmur Abadi (PAM)
PT Dianlia Setyamukti (DS)

Fair value is not readily available
19,70%
19%
-

19%
12,75%

12,75%

27.197.250.246
114.000.000.000
-

40.470.000.000
1.116.900.000

1.116.900.000

1,00%
0,50%
0,32%
0,01%
-

1,00%
0,50%
0,32%
0,01%
0,33%

1,00%
0,50%
0,04%
0,01%
-

1.031.019.938
346.650.710
171.000.000
1.000.000
-

1.031.019.938
346.650.710
171.000.000
1.000.000
1.000.000

1.031.019.938
346.650.710
4.000.000
1.000.000
-

PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
PT Agro Maju Raya (AMR)
PT Maritim Indonesia (MI)
PT DBS Vickers Securities
Indonesia (DBS-VSI)
PT Telenet Internusa (TI)
PT Laju Kencana Murni (LKM)
PT Mutiara Agam (MA)
PT Karya Aruna Esa (KAE)

142.746.920.894

43.137.570.648

2.499.570.648

Total

2.441.742.291.565

1.746.677.612.368

105.356.243.516
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Ekshibit E/74
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
11.

ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL (Lanjutan)

Exhibit E/74
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
11. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS (Continued)

Saham PT Adaro Energy Tbk dijadikan sebagai jaminan
atas pinjaman bank dari Bank Sindikasi, UOB Kay Hian
Credit Pte. Ltd. dan United Overseas Bank Limited
(Catatan 23).

Shares of PT Adaro Energy Tbk were pledged as
collateral for bank loan facility from Sindicate loan,
UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. and United Overseas
Bank Limited (Note 23).

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, and 2010, nilai
wajar investasi pada PT Adaro Energy Tbk didasarkan
pada kuotasi harga pasar pada Bursa Efek Indonesia
(BEI).

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the fair value
of investment in PT Adaro Energy Tbk was based on
the quoted price at the Indonesian Stock Exchange.

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar investasi
pada Interra Resources Limited dan Seroja Investment
Limited didasarkan pada kuotasi harga pasar pada
Singapore Exchange.

As of 31 December 2012, the fair value of investment
in Interra Resources Limited and Seroja Investment
Limited was based on the quoted price at the
Singapore Exchange.

Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar Sumatra
Copper and Gold Plc didasarkan pada kuotasi harga
pasar pada Australian Securities Exchange.

As of 31 December 2012, the fair value of investment
in Sumatra Copper and Gold Plc was based on the
quoted price at the Australian Securities Exchange.

Penyertaan saham dengan kepemilikan dibawah 20%,
kecuali saham AE, SUM, IRL, dan SIL, yang
diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk
dijual dan nilai wajarnya tidak tersedia, dicatat
berdasarkan biaya perolehan.

Investments in shares of stocks with ownership
interests of less than 20%, except for AE, SUM, IRL,
and SIL shares, under which classified as available-forsale financial assets and for which the readily
determinable fair values are not available, were
stated at cost.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
manajemen Grup berkeyakinan bahwa, tidak terdapat
peristiwa atau perubahan keadaan yang menimbulkan
indikasi penurunan nilai penyertaan saham, sehingga
tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai
untuk penyertaan saham.

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, the
management of the Group believed that there was no
events or changes in circumstances that indicate an
impairment in the carrying amount of investments in
share of stocks, and therefore an allowance for
impairment losses of investments in share of stocks
was not considered necessary.

Pada tahun 31 Desember 2012 dan 2011, terdapat
penambahan
penyertaan
saham
masing-masing
melalui utang lain-lain – pihak ketiga sebesar
Rp 37.673.343.606 (Catatan 19) dan utang lain-lain –
pihak
berelasi
sebesar
Rp 424.062.583.125
(Catatan 19 dan 39).

As of 31 December 2012 and 2011, additions of
investment in shares of stocks through other payables
– third party was amounting to Rp 37,673,343,606
(Note 19) and other payables – related parties was
amounting
to
Rp 424,062,583,125,
respectively
(Note 19 and 39).

Sumatera Copper and Gold Plc (SUM)

Sumatera Copper and Gold Plc (SUM)

Pada tanggal 12 Desember 2012, Perusahaan
mengakuisisi 3.670.444 saham yang merupakan 1,69%
kepemilikan SUM dari Provident Mineral Pty Ltd, pihak
ketiga,
dengan
biaya
perolehan
sebesar
Rp 6.119.380.085.

On 12 December 2012, the Company acquired 3,670,444
shares of SUM representing 1,69% ownership interest
from Provident Mineral Pty Ltd, a third party, for a
purchase consideration of Rp 6,119,380,085.
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Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
11.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL (Lanjutan)

11. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS (Continued)

Interra Resources Ltd (IRL)

Interra Resources Ltd (IRL)

Pada tanggal 4 Desember 2012, Perusahaan
mengakuisisi 79.364.000 saham yang merupakan
17,91% kepemilikan IRL dari Saratoga Equity Partners
Ltd, pihak ketiga, dengan biaya perolehan sebesar
Rp 250.345.804.800.

On 4 December 2012, the Company acquired 79,364,000
shares of IRL representing 17.91% ownership interest
from Saratoga Equity Partners, a third party, for a
purchase consideration of Rp 250,345,804,800.

Seroja Investment Limited (SIL)

Seroja Investment Ltd (SIL)

Pada tanggal 4 Desember 2012, Perusahaan
mengakuisisi 33.025.817 saham yang merupakan 8,46%
kepemilikan SIL dari Fleur Enterprises Ltd, pihak
ketiga,
dengan
biaya
perolehan
sebesar
Rp 44.275.075.200.

On 4 December 2012, the Company acquired 33,025,817
shares of SIL representing 8,46% ownership interest
from Fleur Enterprises Ltd, a third party, for a
purchase consideration of Rp 44,275,075,200.

Pelepasan investasi

Divesting of investment

PT Dianlia Setyamukti (DS)

PT Dianlia Setyamukti (DS)

Pada tanggal 12 Desember 2012, SIS melepas seluruh
kepemilikannya di DS kepada PT Trimitra Utama
Selaras, entitas dibawah pengendalian bersama,
sebanyak 1 saham dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp 100.

On 12 December 2012, SIS divested its entire ownership
interests in DS to PT Trimitra Utama Selaras, an entity
under common control, of 1 share totaling Rp 100.

2012
Nilai tercatat
Penerimaan dari pelepasan

100
100 )

(

Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali

-
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Ekshibit E/76
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
11. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL (Lanjutan)
Pelepasan entitas asosiasi
(Lanjutan)

disajikan sebagai berikut:

Exhibit E/76
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
11. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS (Continued)
Divestments of associates are presented as follows:
(Continued)

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB

Indirect Ownership through SSB

PT Maritim Indonesia (MI)

PT Maritim Indonesia (MI)

Pada tanggal 12 Desember 2012, SIS melepas seluruh
kepemilikannya di MI kepada PT Trimitra Utama
Selaras, entitas dibawah pengendalian bersama,
sebanyak 127.500 saham, dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 1.116.900.000.

On 12 December 2012, SIS divested its entire ownership
interests in MI to PT Trimitra Utama Selaras, an entity
under common control, of 127,500 shares totaling
Rp 1,116,900,000.
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Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Mutasi nilai tercatat penyertaan saham pada entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode
ekuitas adalah sebagai berikut:
2012

Perusahaan
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak
(MPM)
Entitas Anak
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk dan entitas anak (PA) a)
PT Bangun Daya Perkasa dan entitas anak (BDP)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan
entitas anak (TBI) b)
PT Karunia Barito Sejahtera
dan entitas anak (KBS)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Provident Media (PM)
PT Etika Karya Usaha (EKU)
PT Saratoga Power dan entitas anak (SP)
PT Orion Maritime Lines (OML)

Saldo awal/
Beginning
balance

25,00%
29,79%
50,00%
37,50%

1.817.223.500.000
724.386.602.414
4.130.382.763
375.000.000

297.091.250.000
118.418.969.986
-

50,00%

420.873.734.655

182.018.000.000

40,00%
43,31%
50,00%

5.730.769.830 (
388.245.624.042 (
12.790.224.367 (

24,91%

630.524.426.773

33,60%
50,00%
40,00%
49,00%
24,11%
22,73%

Jumlah

kerugian

Pendapatan
komprehensif
lain/
Other
comprehensive
income

2012
Perolehan
(pelepasan)/
Acquisition
(divestment)

Dividen/
Dividend

122.364.500.000 ( 201.038.500.000 )
48.776.656.500 ( 80.139.568.500 )
(
-

4.130.382.763)
-

Lain-lain/
Others

Dilusi/ Diluted

-

-

( 114.405.000.000 )

318.500.000.000 (

17.087.003.484 )

347.080.352 )
42.442.597.919 ) (
7.407.032.958 )

2.119.981.878)

-

43.162.565.125 (
142.441.750.000 (
35.682.000.000

167.695.080 )
86.526.827.918 ) (
-

103.835.683.854 (

29.029.731.373)

-

295.516.003.200 (

5.967.256.803 )

11.096.736 (
724.504.907 )
211.853.858.528 1.267.238.926.040
(
913.655.002 )
11.565.023.990
28.493.713.196
244.072.943.507
6.618.918.701
5.581.940.557
4.476.451.473.160

Dikurangi: Liabilitas atas
melebihi
nilai penyertaan saham

Bagian atas
laba (rugi)
bersih/
Share in net
profit (loss)

Persentase
kepemilikan/
Percentage
of ownership

Movement in the net carrying amount of investment in associate which accounted for using the
equity method are as follows:

1.952.794.245.641

1.429.241.862
640.147.367.033 ( 596.741.250.700 )
221.972.118
(
781.790.024.262

( 992.324.319.200)

(
(
5.581.940.557)

65.790.363.599 )
524.415.405 ) (
-

825.589.995.005 ( 176.063.562.289) (

Saldo akhir/
Ending
Balance
2.035.640.750.000
811.442.660.400
375.000.000

-

The Company
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)

789.899.731.171 PT Mitra Pinasthika Mustika and Subsidiaries (MPM)

13.398.329.948 )
-

48.378.559.523
386.199.636.379
41.065.191.409

-

994.879.125.651

Subsidiaries
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk and subsidiaries (PA) a)
PT Bangun Daya Perkasa and subsidiaries (BDP)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries (TBI) b)

715.833.691 PT Karunia Barito Sejahtera and subsidiaries (KBS)
1.456.708.537.302
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
(
913.655.002)
PT Provident Media (PM)
40.058.737.186
PT Etika Karya Usaha (EKU)
39.148.870 )
250.350.270.051
PT Saratoga Power and subsidiaries (SP)
PT Orion Maritime Lines (OML)
13.437.478.818 )

6.854.800.377.761

yang
40,00%

(

913.655.002 )

(

4.477.365.128.162

913.655.002)
6.855.714.032.763

Less: Liability arising from loss exceeding
investment in share of stocks
Total

a)

Nilai wajar berdasarkan kuotasi harga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp 1.003.176.225.000

a)

The fair value based on its quoted price in Indonesian Stock Exchange as of 31 December 2012 was amounting to
Rp 1,003,176,225,000

b)

Nilai wajar berdasarkan kuotasi harga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp 6.809.255.368.500

b)

The fair value based on its quoted price in Indonesian Stock Exchange as of 31 December 2012 was amounting to
Rp 6,809,255,368,500
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Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Mutasi nilai tercatat penyertaan saham pada entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode
ekuitas adalah sebagai berikut: (Lanjutan)
2011
Persentase
kepemilikan/
Percentage
of ownership
Perusahaan
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)
PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak (MPM)
Entitas Anak
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk dan entitas anak (PA)
PT Bangun Daya Perkasa dan entitas anak (BDP)
PT Karunia Barito Sejahtera dan entitas anak (KBS)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan
entitas anak (TBI) b)
PT Web Marketing Indonesia (WMI)
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK) a)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Agro Maju Raya (AMR) c)
PT Saratoga Power (SP)
PT Etika Karya Usaha (EKU)

Saldo awal/
Beginning
balance

25,00%
29,79%
50,00%
37,50%
50,00%

1.577.498.087.975
628.834.581.614
4.130.382.763
375.000.000
47.424.988 (
(
276.215.299)
318.567.014.478

21,93%
50,00%
50,00%
33,60%

5.899.382.418 (
162.627.064.084
16.048.359.300 (
1.435.673.904 (

25,10%
19,70%
40,00%
50,00%
22,73%
31,03%
49,00%

(
(

448.536.173.045
189.474.514)
16.537.515.216
913.655.002)
136.370.212.957
4.894.547.581
125.000.000
3.395.580.241
3.323.942.655.749

Dikurangi: Liabilitas atas kerugian yang
melebihi nilai penyertaan saham
Jumlah

(

Bagian atas
laba (rugi)
bersih/
Share in net
profit (loss)
397.168.662.025 (
158.312.401.200 (
41.804.825)
109.893.500.000 (
168.612.588)
13.578.781.833
3.258.134.933)
1.424.577.168)

Pendapatan
komprehensif
lain/
Other
comprehensive
income
48.071.500.000 ) (
19.161.821.700 ) (
21.963.500.000 ) (

Movement in the net carrying amount of investment in associate which accounted for using the
equity method are as follows: (Continued)

Dividen/
Dividend
109.371.750.000 )
43.598.558.700 )
(
12.500.000.000 )

-

-

114.860.356.347
2.056.695.030
56.260.672.434
687.392.976
468.238.619 (
8.169.443.749

1.038.340.961 (
265.120.915 (
2.681.852 )
-

856.563.014.699 (

87.896.041.676 ) (

5.620.163 )
276.215.299
-

203.766.731.075 )

2011
Saldo akhir/
Ending
Balance

Lain-lain/
Others
26.876.720.177

1.817.223.500.000
724.386.602.414
4.130.382.763
375.000.000
420.873.734.655

192.039.778.125
-

5.730.769.830
388.245.624.042
12.790.224.367
11.096.736

424.062.583.125 (
189.474.514
8.603.040.000
125.000.000 )
243.024.000.000
-

329.379.734.830 )
(
28.660.982.722
583.386.740
-

630.524.426.773
27.197.250.246
913.655.002)
211.853.858.528
5.581.940.557
244.072.943.507
11.565.023.990

696.024.692.775 (

81.218.867.066)

20.000.000.000
-

28.593.291.875 )
9.703.130.500 )
(
-

1.379.344.815)

Perolehan
(pelepasan/
reklasifikasi)/
Acquisition
(divestment/
reclassification)

Subsidiaries
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk and subsidiaries (PA)
PT Bangun Daya Perkasa and subsidiaries (BDP)
PT Karunia Barito Sejahtera and subsidiaries (KBS)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries (TBI) b)
PT Web Marketing Indonesia (WMI)
PT Kalimantan Mentari Khatulisdtiwa (KMK) a)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Agro Maju Raya (AMR) c)
PT Saratoga Power (SP)
PT Etika Karya Usaha (EKU)

4.503.648.723.406

(

3.325.322.000.564

The Company
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)
PT Mitra Pinasthika Mustika and Subsidiaries (MPM)

913.655.002)

Less: Liability arising from loss exceeding
investment in share of stocks

4.504.562.378.408

Total

a)

Kepemilikan di KMK terdilusi pada tanggal 31 Desember 2011

a)

The ownership in KMK was diluted as of 31 December 2011

b)

Nilai wajar berdasarkan kuotasi harga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar
Rp 2.716.362.728.125

b)

The fair value based on its quoted price in Indonesian Stock Exchange as of 31 December 2011 was amounting to
Rp 2,716,362,728,125

c)

Kepemilikan di AMR terdilusi pada tanggal 31 Desember 2011 dan kemudian dicatat pada biaya perolehan

c)

The ownership in AMR was diluted as of 31 December 2011 and subsequently recorded at cost
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Exhibit E/79

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Mutasi nilai tercatat penyertaan saham pada entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode
ekuitas adalah sebagai berikut: (Lanjutan)
2010
Persentase
kepemilikan/
Percentage
of ownership
Perusahaan
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital dan anak perusahaan (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)
PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak (MPM)
Entitas Anak
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk dan entitas anak (PA)
PT Bangun Daya Perkasa dan entitas anak (BDP)
PT Karunia Barito Sejahtera dan entitas anak (KBS)
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan
entitas anak (TBI) a)
PT Web Marketing Indonesia(WMI)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Suryaraya Pusaka (SRP)
PT Agro Maju Raya (AMR)
PT Etika Karya Usaha (EKU)

25,00%
29,79%
50,00%
37,50%
50,00%
42,00%
50,00%
21,93%
50,00%
50,00%
33,60%
20,63%
20,92%
38,75%
40,00%
50,00%
22,73%
19,00%
49,00%

Saldo awal/
Beginning
balance

Jumlah
a)

Pendapatan
komprehensif
lain/
Other
comprehensive
income

2010

Dividen/
Dividend

1.466.920.023.028
584.764.121.986
4.130.382.763
375.000.000
(
127.575.012)
(
235.923.922) (
-

180.859.000.000
72.088.769.553
40.291.377)
30.629.219.040

-

1.783.547.695
4.013.503.185)
511.802.696) (
247.006.592
13.060.949.783

305.833.461
12.666.688.393
2.139.838.004)
1.188.667.312
1.434.195.433

-

-

169.507.601.532
3.042.291.003) (
854.856.945) (
20.156.739.592
5.105.138.536 (
256.723.624)
2.107.541.444

95.624.952.845
2.422.188.005)
58.798.057)
36.022.603.931
210.590.955)
1.288.038.797

-

-

(
(

(
(
(

Jumlah
Dikurangi: Liabilitas atas kerugian yang
melebihi nilai penyertaan saham

Bagian atas
laba (rugi)
bersih/
Share in net
profit (loss)

Movement in the net carrying amount of investment in associate which accounted for using the
equity method are as follows: (Continued)

2.259.115.376.564

(

427.236.262.367

(
(

-

(

70.280.935.053 )
28.018.309.925 )
-

(

98.299.244.978 )

9.042.676.387)

Perolehan
(pelepasan)/
Acquisition
(divestment)

Lain-lain/
Others

175.000.000
260.150.000.000

1.577.498.087.975
628.834.581.614
4.130.382.763
375.000.000
47.424.988
(
276.215.299 )
27.787.795.438
318.567.014.478

Saldo akhir/
Ending
Balance

49.000.000.000
18.700.000.000
2.042.370.000

3.810.001.262
104.973.878.876
-

5.899.382.418
162.627.064.084
16.048.359.300
1.435.673.904
16.537.515.216

48.093.943.254)
6.128.612.000 (
12.625.500.000
256.723.624
125.000.000
-

231.497.561.922
853.607.506 ) (
(
67.565.369.434
-

448.536.173.045
189.474.514 )
913.655.002 )
136.370.212.957
4.894.547.581
125.000.000
3.395.580.241

301.109.262.370

434.780.999.426

3.323.942.655.749

(

2.268.158.052.951

1.379.344.815 )
3.325.322.000.564

Nilai wajar berdasarkan kuotasi harga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp 2.382.854.375.000
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a)

The Company
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital dan Subsidiaries (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)
PT Mitra Pinasthika Mustika and Subsidiaries(MPM)
Subsidiaries
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk and subsidiaries (PA)
PT Bangun Daya Perkasa and subsidiaries (BDP)
PT Karunia Barito Sejahtera and subsidiaries (KBS)
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries (TBI) a)
PT Web Marketing Indonesia(WMI)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Suryaraya Pusaka (SRP)
PT Agro Maju Raya (AMR)
PT Etika Karya Usaha (EKU)
Total
Less: Liability arising from loss exceeding
investment in share of stocks
Total

The fair value based on its quoted price in Indonesian Stock Exchange as of 31 December 2010 was amounting to
Rp 2,382,854,375,000

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi disajikan sebagai berikut:

A summary of financial information of the associates is presented below:

2012

Domisili/
Domicile
Perusahaan
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital dan entitas anak (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak (MPM)
Entitas Anak
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk dan entitas anak (PA)
PT Bangun Daya Perkasa dan entitas anak (BDP)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan
entitas anak (TBI)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Karunia Barito Sejahtera dan entitas anak
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Power dan entitas anak (SP)
PT Etika Karya Usaha (EKU)

Aset/ Assets

Liabilitas/
Liability

Pendapatan/
Revenue
34.916.945.000.000
10.776.919.000.000

Laba (rugi)/
Profit (loss)

Persentase
kepemilikan/
Percentage
of ownership

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

64.715.262.000.000
2.761.306.000.000
11.274.689.400
9.070.064.000.000

35.752.604.000.000
3.7430.000.000
7.232.860.000.000

Jakarta
Jakarta
Jakarta

449.316.755.759
3.287.234.441.000
301.194.177.651

30.797.488
2.395.494.790.000
193.150.186.606

(
599.235.242.000 (
(

1.651.590.288 )
83.304.838.000 )
14.814.065.915 )

40,00%
43,31%
50,00%

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

14.317.483.000.000
2.930.466.224.650
103.326.572.938
2.118.953.373
2.792.210.565.590
405.452.286.352

10.072.090.000.000
17.049.150.048
29.715.339.567
4.444.528.269
847.364.327.313
320.578.548.810

1.715.421.000.000
79.088.210.949 (
922.208.754.922
160.666.039.197

841.935.000.000
2.534.477.852.079
2.156.264.603 )
26.519.490.984
58.152.155.742

24,91%
50,00%
33,60%
40,00%
24,11%
49,00%

Jumlah

1.188.365.000.000
397.512.000.000
373.535.000.000

Bagian laba (rugi)
bersih yang diakui
pada laporan laba
rugi komprehensif
konsolidasian/
Share in net income
(loss) recognized
in consolidated
statements of
comprehensive
income

25,00%
29,79%
50,00%
37,50%
50,00%

297.091.250.000
118.418.969.986
182.018.000.000
(
(
(

(

347.080.352 )
42.442.597.919 )
7.407.032.958 )
103.835.683.854
1.267.238.926.040
724.504.907 )
6.618.918.701
28.493.713.196
1.952.794.245.641
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2012

The Company
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital dan Subsidiaries (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Mitra Pinasthika Mustika and Subsidiaries (MPM)
Subsidiaries
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk and subsidiaries (PA)
PT Bangun Daya Perkasa and subsidiaries (BDP)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries (TBI)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Karunia Barito Sejahtera and subsidiaries
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Power and subsidiary (SP)
PT Etika Karya Usaha (EKU)
Total

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi disajikan sebagai berikut: (Lanjutan)

A summary of financial information of the associates is presented below: (Continued)

2011

Domisili/
Domicile
Perusahaan
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak (MPM)
Entitas Anak
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk dan entitas anak (PA)
PT Bangun Daya Perkasa dan entitas anak (BDP)
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan
entitas anak (TBI)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Karunia Barito Sejahtera dan entitas anak (KBS)
PT Saratoga Power dan entitas anak (SP)
PT Etika Karya Usaha (EKU)

Aset/ Assets

Liabilitas/
Liability

Pendapatan/
Revenue

Laba (rugi)/
Profit (loss)

Persentase
kepemilikan/
Percentage
of ownership

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

51.317.412.000.000
2.431.644.000.000
1.046.694.830
11.274.689.400
11.240.329
2.590.092.000.000

29.170.164.000.000
1.687.413.000.000

35.005.427.000.000
(
8.453.433.000.000

4.845.442.000.000
531.428.000.000
83.609.651 )
219.922.000.000

25,00%
29,79%
50,00%
37,50%
50,00%
50,00%

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

103.283.834.557
2.809.367.920.000
141.045.381.981
64.064.061.812

395.864.741
1.726.618.374.000
44.331.587.722
-

(
399.571.017.000
(
-

769.942.960 )
27.163.068.000
6.516.269.865 )
9.898.266.350

21,93%
50,00%
50,00%
19,70%

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

6.880.206.000.000
2.118.953.373
649.007.793.979
35.796.808.359

4.174.997.000.000
4.444.528.269
225.300.076.923
11.239.216.820

970.026.000.000
-

Jakarta
Jakarta
Jakarta

96.675.138.000
2.461.710.688.237
457.350.654.253

45.141.903.000
919.467.993.458
429.922.919.023

83.979.043.000 (
35.158.173.914
57.735.920.372

Jumlah

474.358.000.000
112.521.344.869
3.024.166.195
4.239.813.000 )
472.968.302
16.672.816.040

Bagian laba (rugi)
bersih yang diakui
pada laporan laba
rugi komprehensif
konsolidasian/
Share in net profit
(loss) recognized
in consolidated
statements of
comprehensive
income

(

(
(

25,10%
40,00%
50,00%
22,73%
33,60%
31,03%
49,00%

397.168.662.025
158.312.401.200
41.804.825)
109.893.500.000
168.612.589)
13.578.781.833
3.258.134.933)
2.056.695.030
114.860.356.347
56.260.672.434
687.392.977

(

1.424.577.168)
468.238.619
8.169.443.749
856.563.014.699
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2011

The Company
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mitra Pinasthika Mustika and Subsidiaries (MPM)
Subsidiaries
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk and subsidiaries (PA)
PT Bangun Daya Perkasa and subsidiaries (BDP)
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries (TBI)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Karunia Barito Sejahtera and Subsidiaries
(KBS)
PT Saratoga Power and Subsidiaries (SP)
PT Etika Karya Usaha (EKU)
Total

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi disajikan sebagai berikut: (Lanjutan)

A summary of financial information of the associates is presented below: (Continued)

2010

Domisili/
Domicile
Perusahaan
PT Adaro Strategic Capitaldan entitas anak (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital dan entitas anak (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)
PT Mitra Pinasthika Mustika dan entitas anak (MPM)
Entitas Anak
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk dan entitas anak (PA)
PT Bangun Daya Perkasa dan entitas anak (BDP)
PT Karunia Barito Sejahtera dan entitas anak (KBS)
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan
entitas anak (TBI)
PT Web Marketing Indonesia(WMI)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Agro Maju Raya dan entitas anak (AMR)
PT Etika Karya Usaha (EKU)

Aset/ Assets

Liabilitas/
Liability

Laba (rugi)
tahun berjalan/
Profit (loss)
for the year

Pendapatan/
Revenue

Persentase
kepemilikan/
Percentage
of ownership

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

40.602.612.000.000
2.044.469.000.000
11.274.689.400
94.849.980
3.340.139.529
1.838.035.841.166

16.176.838.000.000
1.107.050.000
1.036.149.443.382

24.689.333.000.000
(
7.989.454.820.143

723.436.000.000
241.990.000.000
95.931.850 )
213.118.215.563

25,00%
29,79%
50,00%
37,50%
50,00%
42,00%
50,00%

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

104.748.730.014
893.912.516.000
141.045.381.981
81.456.803.000
80.162.458.633

77.847.761.394
738.596.438.000
44.331.587.722
25.683.711.000
-

204.526.465.000
(
39.988.437.000
-

1.522.521.357
25.333.376.000
6.516.269.865( )
6.257.379.000
6.951.989.497

21,93%
50,00%
50,00%
33,60%
20,63%

Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta

5.176.442.000.000
1.137.688.887
2.118.891.373
498.040.425.914
30.630.560.438
553.492.145.543
324.403.502.734

2.857.915.000.000
1.591.737.564
4.444.528.269
225.300.000
9.097.135.094
581.675.815.757
313.402.731.413

326.729.000.000
6.250.807.756 )
146.995.144 )
72.045.207.862
929.197.338 )
10.983.419.019 )
2.628.726.575

20,92%
38,75%
40,00%
50,00%
22,73%
19,00%
49,00%

671.360.000.000
3.760.365.902
26.781.725
13.539.899.016

Jumlah

(
(
(
(

Bagian laba (rugi)
bersih yang diakui
pada laporan laba
rugi komprehensif
konsolidasian/
Share in net profit
(loss) recognized
in consolidated
statements of
comprehensive
income

(

(

(
(
(

180.859.000.000
72.088.769.553
40.291.377)
30.629.219.040
305.833.462
12.666.688.393
2.139.838.004)
1.188.667.311
1.434.195.434
95.624.952.845
2.422.188.005)
58.798.058)
36.022.603.931
210.590.955)
1.288.038.797
427.236.262.367
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2010

The Company
PT Adaro Strategic Capital (ASC)
PT Adaro Strategic Lestari (ASL)
PT Alberta Capital dan Subsidiaries (AC)
PT Bulungan Mandiri Lestari (BML)
PT Permata Surya Selaras (PSS)
PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)
PT Mitra Pinasthika Mustika and Subsidiaries(MPM)
Subsidiaries
PT Bhaskara Utama Sedaya (BUS)
PT Provident Agro Tbk and subsidiaries (PA)
PT Bangun Daya Perkasa and subsidiaries (BDP)
PT Karunia Barito Sejahtera and subsidiaries (KBS)
PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa (KMK)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries (TBI)
PT Web Marketing Indonesia(WMI)
PT Provident Media (PM)
PT Saratoga Infrastruktur (SI)
PT Orion Maritime Lines (OML)
PT Agro Maju Raya and subsidiaries (AMR)
PT Etika Karya Usaha (EKU)
Total

`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/83
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)
Pelepasan entitas asosiasi
(Lanjutan)

Exhibit E/83

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

disajikan sebagai berikut:

Divestments of associates are presented as follows:
(Continued)

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB

Indirect Ownership through SSB

PT Saratoga Power (SP)

PT Saratoga Power (SP)

Pada tanggal 1 November 2011, SSB mengakuisisi 999
saham SP yang merupakan 99% kepemilikan dari
PT Saratoga Intiperkasa (SIP), pemegang saham utama
Perusahaan,
dengan
biaya
perolehan
sebesar
Rp 999.000.000.

On 1 November 2011, SSB acquired 999 shares of SP
representing 99% ownership interests from PT Saratoga
Intiperkasa (SIP), an ultimate shareholder of the
Company,
for
a
purchase
consideration
of
Rp 999,000,000.

Akuisisi tersebut dicatat dengan menggunakan metode
penyatuan kepemilikan (pooling-of-interest) sesuai
dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi
Restrukturisasi
Entitas
Sepengendali”,
karena
dilakukan antara entitas dibawah pengendalian yang
sama.

The acquisition was accounted for using the pooling-ofinterest method in accordance with PSAK No. 38
(Revised 2004) “Accounting for Restructuring
Transactions Between Entities Under Common
Control” as it was carried out between entities under
common control.

Pada tanggal 16 Desember 2011, SSB melepas sebagian
kepemilikannya di SP kepada S. Asia III Luxemburg S.1.
(SAL), pihak ketiga, sebanyak 509 saham dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp 509.000.000, sehingga
kepemilikan SSB di SP menurun dari 99,00% menjadi
49,00%.

On 16 December 2011, SSB divested part of its
ownership interests in SP to S. Asia III Luxembourg S.1.
(SAL), a third party, of 509 shares totaling
Rp 509,000,000, thus SSB’s ownership interests in SP
was decreasing from 99.00% to 49.00%.

Keuntungan yang timbul dari transaksi tersebut sebesar
Rp 238.572.029 dan diakui sebagai keuntungan
(kerugian) atas pelepasan entitas anak dan entitas
asosiasi.

Gain arising from that transaction was amounting to
Rp 238,572,029 and was recognized under gain (loss) on
divestment of subsidiaries and associates account.

Pada tanggal 16 Desember 2011, SP meningkatkan
modal saham dengan menerbitkan 782.078 saham baru
yang
diambil
bagian
oleh
SSB
dan
SAL
masing-masing sebanyak 242.534 saham dan 539.544
saham, sehingga kepemilikan SSB di SP terdilusi dari
49,00% menjadi 31,03%.

On 16 December 2011, SP increased its share capital
through the issuance of 782,078 new shares, which
subscribed by SSB and SAL of 242,534 shares and
539,544 shares, respectively, thus SSB’s ownership
interests in SP was diluted from 49.00% to 31.03%.

Pada tanggal 1 Maret 2012, SP meningkatkan modal
saham dengan menerbitkan 225.022 saham baru yang
diambil bagian oleh International Finance Corporation,
pihak ketiga, sehingga kepemilikan SSB di SP terdilusi
dari 31,03% menjadi 24,11%.

On 1 March 2012, SP increased its share capital through
the issuance of 225,022 new shares, which subscribed
by International Finance Corporation, a third party,
thus SSB’s ownership interests in SP was diluted from
31.03% to 24.11%.
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`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/84
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12.

Exhibit E/84
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

Entitas Asosiasi (Lanjutan)

Associates (Continued)

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB (Lanjutan)

Indirect ownership through SSB (Continued)

PT Agro Maju Raya (AMR)

PT Agro Maju Raya (AMR)

Pada tanggal 23 Desember 2010, SSB mengakuisisi 250
saham AMR, perusahaan yang bergerak di bidang
investasi dan perkebunan dan sebelumnya dimiliki oleh
PT Gandamitra Investindo, yang merupakan 25%
kepemilikan saham, dengan biaya perolehan sebesar
Rp 125.000.000.

On 23 Desember 2010, SSB acquired 250 shares of AMR,
a company engaged in investment and plantation and
previously held by PT Gandamitra Investindo,
representing 25% ownership interests, for a purchase
consideration of Rp 125,000,000.

Pada tanggal 6 Juni 2011, SSB meningkatkan
kepemilikan di AMR dengan mengambil bagian atas
saham baru yang diterbitkan oleh AMR sebanyak
106.250 saham, dengan biaya perolehan sebesar
Rp 53.125.000.000. Kepemilikan SSB di AMR tetap
sebesar 25% kepemilikan.

On 6 June 2011, SSB increased its ownership interests in
AMR through subscription of new shares issued by AMR
of 106,250 shares for a purchase consideration of
Rp 53,125,000,000. The ownership interest of SSB in
AMR remained at 25% ownership interests.

Pada tanggal 23 Desember 2011, SSB melepas sebagian
kepemilikannya di AMR kepada PT Selaras Inti Makmur
(SIM), pihak ketiga, sebanyak 25.560 saham, dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp 12.780.000.000,
sehingga kepemilikan SSB di AMR menurun menjadi
80.940 saham yang mencerminkan 19,00% kepemilikan.

On 23 December 2011, SSB divested part of its
ownership interests in AMR to PT Selaras Inti Makmur
(SIM), a third party, of 25,560 shares, totaling
Rp 12,780,000,000, thus SSB’s ownership interests was
decreasing to 80,940 shares representing 19.00%
ownership interests.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)

Pada tanggal 30 Mei 2011, WAS, entitas anak
mengakuisisi 190.589.925 saham TBIG dengan harga
perolehan sebesar Rp 424.062.583.125 dari Edwin
Soeryadjaya (ES) dan Sandiaga S. Uno (SSU), pihakpihak berelasi (Catatan 39).

On 30 May 2011, WAS, a subsidiary acquired
190,589,925 shares of TBIG with a purchase price of
Rp 424,062,583,125 from Edwin Soeryadjaya (ES) and
Sandiaga S. Uno (SSU), related parties (Note 39).

Pada tanggal 11 Desember 2012, WAS, entitas anak
mengakuisisi 29.874.530 saham TBIG dengan harga
perolehan sebesar Rp 174.766.003.200 dari Edwin
Soeryadjaya (ES) dan Sandiaga S. Uno, pihak-pihak
berelasi.

On 11 December 2012, WAS, a subsidiary acquired
29,874,530 shares of TBIG with a purchase price of
Rp 174,766,003,200 from Edwin Soeryadjaya (ES) and
Sandiaga S. Uno, related parties.
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INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)
Pelepasan entitas asosiasi
(Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

disajikan sebagai berikut:

Divestments of associates are presented as follows:
(Continued)

Entitas Asosiasi (Lanjutan)

Associates (Continued)

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB (Lanjutan)

Indirect ownership through SSB (Continued)

PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)

PT Mentari Abdi Pertiwi (MAP)

Pada tanggal 23 Desember 2011, Perusahaan melepas
seluruh kepemilikannya di MAP kepada PT Mentari Abdi
Nusa, pihak ketiga, sebanyak 4.704 saham, dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.704.000.000. Rincian
nilai tercatat investasi pada saat pelepasan adalah
sebagai berikut:

On 23 December 2011, the Company divested its entire
ownership interests in MAP to PT Mentari Abdi Nusa, a
third party, of 4,704 shares totaling Rp 4,704,000,000.
The detail of the carrying value of invesment divested
are as follows:

2011
Biaya perolehan

4.704.000.000

Akumulasi bagian rugi bersih entitas asosiasi

( 4.980.215.299)

Nilai tercatat

(

Acquisition cost
Accumulated share in net loss of
associate

276.215.299)

Carrying value

Kas yang diterima dari pelepasan
entitas asosiasi

4.704.000.000

Proceed from divestment of associate

Keuntungan atas pelepasan entitas asosiasi

4.980.215.299

Gain on divestment of associate

Entitas Anak

Subsidiaries

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB

Indirect Ownership through SSB

PT Permata Surya Selaras (PSS)

PT Permata Surya Selaras (PSS)

Pada tanggal 23 Desember 2011, Perusahaan melepas
seluruh kepemilikannya di PSS kepada PT Unitras
Pertama (UP), pemegang saham Perusahaan, sebanyak
200.000 saham, dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp 200.000.000.

On 23 December 2011, the Company divested its entire
ownership interests in PSS to PT Unitras Pertama (UP),
a shareholder of the Company, of 200,000 shares
totaling Rp 200,000,000.

Pelepasan tersebut dicatat dengan menggunakan
metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interest)
sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), “Akuntansi
Restrukturisasi
Entitas
Sepengendali”,
karena
dilakukan antara entitas dibawah pengendalian yang
sama.

The divestment was accounted for using the pooling-ofinterest method in accordance with PSAK No. 38
(Revised 2004) “Accounting for Restructuring
Transactions Between Entities Under Common
Control” as it was carried out between entities under
common control.
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INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)
Pelepasan entitas asosiasi
(Lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)

disajikan sebagai berikut:

Divestments of associates are presented as follows:
(Continued)

Entitas Anak (Lanjutan)

Subsidiaries (Continued)

Kepemilikan tidak langsung melalui SSB (Lanjutan)

Indirect ownership through SSB (Continued)

PT Permata Surya Selaras (PSS) (Lanjutan)

PT Permata Surya Selaras (PSS) (Continued)

Rincian nilai tercatat investasi pada saat pelepasan
adalah sebagai berikut:

The details of the carrying value of invesment divested
are as follows:

2011
Biaya perolehan
Akumulasi bagian rugi bersih entitas asosiasi

200.000.000
(

194.379.837)

Nilai tercatat
Kas yang diterima dari pelepasan
entitas asosiasi
Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali

Acquisition cost
Accumulated share in net loss of
associate

5.620.163

Carrying value

200.000.000

Proceed from divestment of associate

194.379.837

Difference in value of restructuring
transactions between entities under
common control

PT Alberta Capital (AC)

PT Alberta Capital (AC)

Pada tanggal 18 Desember 2012, SIS melepas seluruh
kepemilikannya di AC kepada PT Trimitra Utama
Selaras, entitas dibawah pengendalian bersama,
sebanyak 500 saham, dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 500.000.000.

On 18 December 2012, SIS divested its entire ownership
interests in AC to PT Trimitra Utama Selaras, an entity
under common control, of 500 shares totaling
Rp 500,000,000.

2011
Biaya perolehan

500.000.000

Akumulasi bagian laba bersih entitas asosiasi

3.630.382.763

Acquisition cost
Accumulated share in net income of
associate

Nilai tercatat

4.130.382.763

Carrying value

Kas yang diterima dari pelepasan
entitas asosiasi

4.130.382.763

Proceed from divestment of associate

Selisih nilai transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali

-
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UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM

13.

2012
Perusahaan
Seroja Investment Limited
Sihayo Gold Ltd
Sumatra Copper & Gold Plc
PT Bulungan Mandiri Lestari
PT Mentari Abdi Pertiwi

Entitas anak
PT Bhaskara Utama Sedaya
PT Etika Karya Usaha
PT Bangun Daya Perkasa
PT Kalimantan Mentari
Khatulistiwa
PT Agro Maju Raya dan
Entitas Anak
PT Trimitra Utama Selaras
PT Orion Maritime Lines
PT Bonecom Industri Pangan
PT Provident Agro Tbk dan
Entitas Anak

Jumlah

ADVANCES FOR INVESTMENTS
2010
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2011

77.470.637.050
86.164.031.750
15.708.000.000
3.632.100.000
-

3.632.100.000
-

3.632.100.000
2.871.368.000

182.974.768.800

3.632.100.000

6.503.468.000

170.200.485.599
22.868.000.000
13.670.000.001

37.617.757.741
22.535.000.000
35.682.000.000

39.382.893.184
22.791.000.000
-

7.082.250.000
-

-

-

34.000.000.000
20.000.000.000
558.000.000
-

20.000.000.000
558.000.000
32.750.000.000

-

-

20.000.000.000

213.820.735.600

150.392.757.741

135.481.893.184

396.795.504.400

154.024.857.741

141.985.361.184

The Company
Seroja Investment Limited
Sihayo Gold Ltd
Sumatra Copper & Gold Plc
PT Bulungan Mandiri Lestari
PT Mentari Abdi Pertiwi

Subsidiaries
PT Bhaskara Utama Sedaya
PT Etika Karya Usaha
PT Bangun Daya Perkasa
PT Kalimantan Mentari
Khatulistiwa
PT Agro Maju Raya and
Subsidiaries
PT Trimitra Utama Selaras
PT Orion Maritime Lines
PT Bonecom Industri Pangan
PT Provident Agro Tbk and
Subsidiaries

Total

Uang muka penyertaan saham tersebut akan
dikonversikan menjadi penyertaan saham berdasarkan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masingmasing perusahaan.
Sampai dengan tanggal
penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, uang
muka penyertaan saham tersebut belum memperoleh
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
masing-masing perusahaan.

Such advances for investment will be converted to
investment in shares of stock upon approval by the
General Meeting of Shareholders of each companies.
Up to the date of completion of these consolidated
financial statements, such advances for investment had
not yet obtained approval from the General Meeting of
Shareholders of each companies.

Pada tanggal 4 Desember 2012, Perusahaan dan Profit
Spread Group Limited (Profit), perusahaan yang
berkedudukan di British Virgin Islands, mengadakan
Perjanjian Jual Beli Saham di mana Perusahaan
mengakuisisi sebanyak 57.787.171 saham biasa Seroja
Investment Ltd. dari Profit yang merupakan 14,8%
kepemilikan sebesar SGD 0,17 per saham atau secara
keseluruhan sebesar SGD 9.823.819. Profit sepakat
untuk melepaskan segala hak, manfaat dan
kepentingan yang melekat dengan saham tersebut
setelah dilakukan transaksi tutup sendiri (crossing)
dengan syarat Perusahaan telah melaksanakan
pembayaran penuh kepada Profit. Perusahaan telah
melakukan pembayaran sebesar USD 8.069.858 pada
tanggal 13 Desember 2012 dan mencatatnya sebagai
Uang Muka Investasi (Catatan 45a).

On 4 December 2012, the Company and Profit Spread
Group Limited (Profit), a company organized and
domiciled in British Virgin Islands, entered into a Sale
and Purchase of Shares Agreement whereby the
Company acquired 57,787,171 ordinary shares of Seroja
Investment
Ltd. from Profit representing 14,8%
ownership interest at SGD 0.17 per share or totaling
SGD 9,823,819. Profit agreed to confer all rights,
benefits and interest attached to the shares after the
shares had been crossed provided that the Company
has transferred the full payment to Profit. The
Company had executed the payment amounting to
USD 8,069,858 on 13 December 2012 and recorded the
payment under Advance for Investment account
(Note 45a).
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UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM (Lanjutan)

13. ADVANCES FOR INVESTMENTS (Continued)

Pada tanggal 12 Desember 2012, Perusahaan dan
Provident Mineral Pty. Ltd (Provident), perusahaan
yang
berkedudukan
di
Republik
Singapura,
mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham di mana
Perusahaan mengakuisisi sebanyak 13.190.444 saham
biasa Sumatra Copper Plc dari Provident yang
merupakan 4,35% kepemilikan sebesar AUD 0,165 per
saham
atau
secara
keseluruhan
sebesar
AUD 2.176.423. Provident sepakat untuk melepaskan
segala hak, manfaat dan kepentingan yang melekat
dengan saham tersebut setelah dilakukan transaksi
tutup sendiri (crossing) dengan syarat Perusahaan
telah melaksanakan pembayaran penuh kepada
Provident. Perusahaan telah melakukan crossing dan
pembayaran sebesar AUD 605.623 dan AUD 1.570.800
masing-masing pada tanggal 10 Desember 2012 dan
19 Desember 2012, dan mencatatnya sebagai Uang
Muka Investasi (Catatan 45).

On 12 December 2012, the Company and Provident
Mineral Pty. Ltd. (Provident), a company organized
and domiciled in Republic of Singapore, entered into a
Sale and Purchase of Shares Agreement whereby the
Company acquired 13,190,444 ordinary shares of
Sumatra Copper Plc from Provident representing 4,35%
ownership interest at AUD 0.165 per share or totaling
AUD 2,176,423. Provident agreed to confer all rights,
benefits and interest attached to the shares after the
shares had been crossed provided that the Company
has transferred the full payment to Provident. The
Company had crossed executed the payment of
AUD 605,623 and AUD 1,570,800 on 10 December 2012
and 19 December 2012, respectively, and recorded the
payment under Advance for Investment account
(Note 45).

Pada tanggal 12 Desember 2012, Perusahaan dan
Summit Investment Pty. Ltd. (Summit), perusahaan
yang berkedudukan di British Virgin Islands,
mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham di mana
Perusahaan mengakuisisi sebanyak 74.925.245 saham
biasa Sihayo Gold Ltd. dari Summit yang merupakan
9,4% kepemilikan sebesar AUD 0,115 per saham atau
secara keseluruhan sebesar AUD 8.616.403. Summit
sepakat untuk melepaskan segala hak, manfaat dan
kepentingan yang melekat dengan saham tersebut
setelah dilakukan transaksi tutup sendiri (crossing)
dengan syarat Perusahaan telah melaksanakan
pembayaran penuh kepada Summit. Perusahaan telah
melakukan pembayaran sebesar USD 8.975.420 pada
tanggal 19 Desember 2012 dan mencatatnya sebagai
Uang Muka Investasi (Catatan 45).

On 12 December 2012, the Company and Summit
Investment Pty. Ltd. (Summit), a company organized
and domiciled in British Virgin Islands, entered into a
Sale and Purchase of Shares Agreement whereby the
Company acquired 74,925,245 ordinary shares of Sihayo
Gold Ltd. from Summit representing 9,4% ownership
interest at AUD 0.115 per share or totaling
AUD 8,616,403. Summit agreed to confer all rights,
benefits and interest attached to the shares after the
shares had been crossed provided that the Company
has transferred the full payment to Summit. The
Company had executed the payment amounting to
USD 8,975,420 on 19 December 2012 and recorded the
payment under Advance for Investment account
(Note 45).

Tidak terdapat hak suara potensial yang dapat
menimbulkan pengaruh signifikan atau pengendalian
dari uang muka penyertaan saham tersebut.

There is no potential rights that will give rise to any
significant influence and control for such advances for
investment.
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PROPERTI INVESTASI

14. INVESTMENT PROPERTIES

2012

2012
Saldo awal/
Beginning
balance

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Saldo akhir/
Ending
balance

Biaya perolehan:
Bangunan

7.395.654.419 28.183.386.253

-

35.579.040.672

Acquisition costs:
Buildings

Akumulasi penyusutan:
Bangunan

1.509.946.110

-

2.701.744.289

Accumulated depreciation:
Buildings

Jumlah tercatat

5.885.708.309

32.877.296.383

Carrying amount

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)

Saldo awal/
Beginning
balance

Biaya perolehan:
Bangunan

7.395.654.419

Akumulasi penyusutan:
Bangunan

1.140.163.389

Jumlah tercatat
2010
Disajikan kembali
(Catatan 3)
Biaya perolehan:
Bangunan
Akumulasi penyusutan:
Bangunan
Jumlah tercatat

1.191.798.179

Penambahan/ Pengurangan/
Additions
Deductions

2011
As restated
(Note 3)

-

7.395.654.419

Acquisition costs:
Buildings

-

1.509.946.110

Accumulated depreciation:
Buildings

6.255.491.030

5.885.708.309

Carrying amount

Saldo awal/
Beginning
balance

Saldo akhir/
Ending
balance

369.782.721

Penambahan/ Pengurangan/
Additions
Deductions

7.395.654.419
770.380.668

369.782.721

2012

2010
As restated
(Note 3)

-

7.395.654.419

Acquisition costs:
Buildings

-

1.140.163.389

Accumulated depreciation:
Buildings

6.255.491.030

Carrying amount

6.625.273.751

Pendapatan, beban pokok pendapatan dan beban
usaha yang diakui dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan
2010, yang berasal dari properti investasi adalah
sebagai berikut:

Pendapatan (Catatan 34)
Beban pokok pendapatan
(Catatan 35)

Saldo akhir/
Ending
balance

Revenue, cost of revenues and operating expenses
recognized in the statements of comprehensive income
for the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010,
derived from investment properties are as follows:

2011
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2010
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

1.306.380.880

1.180.876.860

1.129.534.560

Revenue (Note 34)

1.191.798.179

369.782.721

369.782.721

Cost of revenue (Note 35)

Nilai wajar dari properti investasi pada tanggal
31 Desember 2012 sebesar Rp 90.500.000.000.

298

The fair value of investment properties as of
31 December 2012 was amounting Rp 90,500,000,000.

`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/90
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
14.

Exhibit E/90
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

14. INVESTMENT PROPERTY (Continued)

Perhitungan nilai wajar properti investasi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dihitung
oleh KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai
independen, dengan menggunakan pendekatan data
pasar dalam laporannya bertanggal 1 Februari 2013.

The fair value of investment for the year ended
31 December 2012 was calculated by KJPP Suwendho
Rinaldy dan Rekan, independent appraisers, using sales
comparison approach in their report dated 1 February
2013.

Properti investasi milik Grup terdiri dari ruangan
kantor atas nama SSM dengan bukti kepemilikan
berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang
terletak pada Gedung Menara Karya lantai 15, 17 dan
22, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Manajemen
berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan
dalam memperpanjang SHGB tersebut karena
diperoleh secara sah dan dilengkapi bukti kepemilikan
yang sah.

The Group’s investment property consists of office
spaces under Certificate of Rights on Building Use Title
(SHGB) located at 15th,17th and 22nd floor, Menara
Karya, East Kuningan, South Jakarta. The management
of the Group believes that there will be no difficulty
in extending the SHGB as it was acquired legally and
supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tahun 2012, properti investasi milik entitas anak
telah diasuransikan dengan suatu paket polis tertentu
yang menurut pendapat Manajemen Grup telah
memadai untuk menutup kerugian yang mungkin
timbul.

In 2012, the subsidiaries’ investment property were
covered by insurance under blanket policies of which
the Group’s Management believes was sufficient to
cover the possible loss that may arise.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak
kondisi atau peristiwa yang menimbulkan
penurunan nilai atas jumlah tercatat
investasi, sehingga tidak diperlukan cadangan
penurunan nilai untuk properti investasi.

terdapat
indikasi
properti
kerugian

The Management of the Group believes that there
were no conditions or event that indicate impairment
in the carrying amount of its investment properties,
and therefore an allowance for impairment losses of
investment properties was not considered necessary.

Tidak terdapat properti investasi Grup yang digunakan
sebagai jaminan.

There were no investment properties of the Group
used as collateral.
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ASET TETAP

15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS

2012

Saldo awal/
Beginning
balance

Penjabaran
laporan
keuangan
Translation of
Financial
statement

2012
Pelepasan
entitas anak/
Divestment of
subsidiaries

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Saldo akhir/
Ending
balance

Biaya perolehan:
Pemilikan langsung
Tanah

Acquisition costs:

25.548.450.000

116.929.664

Bangunan dan prasarana
Renovasi bangunan
Kapal

196.377.347.922 (
662.052.528 )
1.036.510.890
256.253.843.803
25.143.156.197

Mesin dan peralatan
Kendaraan
Peralatan dan
perabotan kantor

204.225.064.977
12.327.063.260 (
4.085.755.370
699.854.036.222

Aset dalam penyelesaian
Sewa pembiayaan
Kendaraan
Jumlah

117.818.158.189 (

2.835.903.126
906.731.692 )
26.527.204.767
72.910.902 )

2.177.927.273

1.188.939.801

819.850.121.684

27.643.233.666

-

9.555.446.298

-

-

170.172.660
-

-

711.000.000

5.659.875.185
1.020.764.040

473.840.000

315.177.251

1.184.840.000

16.721.435.434

-

141.103.479.600

-

201.019.809
158.025.934.843

1.184.840.000

35.220.825.962
945.486

195.884.522.568
1.036.510.890
281.397.000.000

83.971.852
3.813.768.627

212.636.871.436
7.916.326.981

-

3.927.092.621

3.898.685.965
-

738.019.150.458
258.848.726.887

Assets in progress

755.960.912

2.811.925.971

Finance lease
Vehicles

4.654.646.877

999.679.803.316

Total
Accumulated
depreciation:

Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung
Bangunan dan prasarana
Renovasi bangunan
Kapal

21.135.346.329 (
1.036.510.890
12.096.885.318

508.628.152 )
1.620.339.029

Mesin dan peralatan
Kendaraan
Peralatan dan
perabotan kantor

26.798.603.461
6.386.644.644 (

539.320.922
160.577.455 )

Sewa pembiayaan
Kendaraan
Jumlah
Jumlah tercatat
2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)

2.495.012.545

-

69.949.003.187

1.490.454.344

281.897.053

23.337.575

70.230.900.240

1.513.791.919

711.000.000

9.502.681.356
17.060.577.363
14.785.292.142
1.347.616.769

39.395

30.129.360.138
1.036.510.890
30.777.801.710

47.393.153
1.855.174.101

42.075.823.372
5.007.509.857

-

473.840.000

210.957.461
42.907.125.091

1.902.606.649

111.259.135.973

509.300.654

220.243.612

594.291.670

Finance lease
Vehicles

43.416.425.745

2.122.850.261

111.853.427.643

Total

887.826.375.673

Carrying amount

1.184.840.000

-

749.619.221.444

Saldo awal/
Beginning
balance

Akuisisi entitas
anak/
Acquisition of
subsidiary

Pelepasan
entitas anak/
Divestment of
subsidiaries

2.232.130.006

Mesin dan peralatan
Kendaraan
Peralatan dan
perabotan
kantor

2011
Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Saldo akhir/
Ending
balance

As restated (Note 3)
Acquisition costs:

56.641.262.535

31.092.812.535

-

220.873.825.390
-

54.920.445.516
-

256.253.843.803

1.199.334.000
35.000.000
-

196.377.347.922
1.036.510.890
256.253.843.803

10.501.656.925

223.808.170.120
4.325.646.353

22.689.970.885
3.322.711.063

3.338.658.742
1.813.471.045

231.793.000
991.000.000

204.225.064.977
12.327.063.260

Direct ownership
Land
Buildings and
infrastructure
Building renovation
Vessel
Machineries and
equipments
Vehicles

2.766.538.923

2.334.068.180

2.429.764.633

1.414.912.900

4.085.755.370

Office equipments and
furnitures

31.986.899.860

507.982.972.578

114.455.704.631

276.796.995.416

-

-

117.818.158.189

-

117.818.158.189

Assets in progress

-

1.180.246.273

-

2.177.927.273

Finance lease
Vehicles

819.850.121.684

Total

17.647.193.122
1.071.510.890

Aset dalam penyelesaian

-

Sewa pembiayaan
Kendaraan

-

Jumlah

Direct ownership
Buildings and
infrastructure
Building renovation
Vessel
Machineries and
equipments
Vehicles
Office equipments and
furnitures

1.184.840.000

Biaya perolehan:
Pemilikan langsung
Tanah
Bangunan dan
prasarana
Renovasi bangunan
Kapal

Direct ownership
Land
Buildings and
infrastructure
Building renovation
Vessel
Machineries and
equipments
Vehicles
Office equipments and
furnitures

31.986.899.860

997.681.000
508.980.653.578

114.455.704.631
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13.976.108.926

395.795.399.878

-

2.457.127.000

2.457.127.000

25.548.450.000

699.854.036.222
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (Lanjutan)
2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)
(Lanjutan)

15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS (Continued)

Saldo awal/
Beginning
balance

Akuisisi entitas
anak/
Acquisition of
subsidiary

Pelepasan
entitas anak/
Divestment of
subsidiaries

2011
Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Saldo akhir/
Ending
balance

Accumulated
depreciation:

Akumulasi penyusutan:
Pemilikan langsung
Bangunan dan prasarana
Renovasi bangunan
Kapal
Mesin dan peralatan
Kendaraan
Peralatan dan
perabotan
kantor

Sewa pembiayaan
Kendaraan

2.663.076.373
1.071.510.890

Jumlah
Jumlah tercatat

248.766.000
35.000.000
-

21.135.346.329
1.036.510.890
12.096.885.318

169.914.000
991.000.000

26.798.603.461
6.386.644.644
2.495.012.545

Office equipments and
furnitures

10.634.722.312
1.395.123.688

2.043.528.757

1.679.890.618

1.796.011.196

567.604.366

11.705.626.248

80.111.769.581

54.828.593.619

34.404.880.977

-

181.382.806

20.281.273.612

Akumulasi penyusutan:
Bangunan dan prasarana
Renovasi bangunan
Kendaraan
Peralatan dan
perabotan kantor

9.710.545.293
12.096.885.318

17.585.710.393
2.585.386.705

Jumlah tercatat

Jumlah

32.861.485.325
-

33.919.505.542
2.640.397.433

11.705.626.248

Biaya perolehan:
Bangunan dan prasarana
Renovasi bangunan
Kendaraan
Peralatan dan
perabotan kantor

41.871.975.988
-

Direct ownership
Buildings and
infrastructure
Building renovation
Vessel
Machineries and
equipments
Vehicles

5.927.510.228

Jumlah

2010
Disajikan kembali
(Catatan 3)

As restated (Note 3)
(Continued)

80.293.152.387

Saldo awal/
Beginning
balance

-

1.444.680.000

100.514.247

54.828.593.619

Akuisisi entitas
anak/
Acquisition of
subsidiary

-

34.505.395.224

Penambahan/
Additions

17.647.193.122
1.071.510.890
8.392.056.925

10.600.000

2.179.000.000

2.484.517.811

95.696.452

186.324.660

29.595.278.748

106.296.452

2.365.324.660

1.141.251.649
1.071.510.890
5.684.081.203

4.063.333

1.521.824.724
278.365.692

1.571.273.202

12.161.192

460.094.363

9.468.116.944

16.224.525

2.260.284.779

20.127.161.804

301

1.444.680.000

Pengurangan/
Deductions

80.000.000
80.000.000

39.000.000
39.000.000

69.949.003.187
281.897.053

Finance lease
Vehicles

70.230.900.240

Total

749.619.221.444

Carrying amount

Saldo akhir/
Ending
balance

2010
As restated
(Note 3)

Acquisition cost:
17.647.193.122 Buildings and infrastructure
1.071.510.890
Building renovation
10.501.656.925
Vehicles
Office equipments and
2.766.538.923
furnitures
31.986.899.860

Total

2.663.076.373
1.071.510.890
5.927.510.228
2.043.528.757

Accumulated
depreciation:
Buildings and infrastructure
Building renovation
Vehicles
Office equipments and
furnitures

11.705.626.248

Total

20.281.273.612

Carrying amount

`
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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15.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (Lanjutan)

15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS (Continued)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai
berikut:

2012
Beban pokok pendapatan
Penjualan barang (Catatan 35)
Jasa pelayaran (Catatan 35)

20.589.334.636
17.553.254.006

Beban usaha
Beban umum dan administrasi
(Catatan 36)
Jumlah

Depreciation expenses of property, plant
equipments were allocated to the followings:

2011
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

Jumlah tercatat aset yang dijual
Penerimaan dari penjualan
aset tetap
Kerugian atas penjualan
aset tetap

(

Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Pelabuhan khusus Tuban untuk
minyak dan gas
Jumlah

Cost of revenue
Sale of goods (Note 35)
Shipping services (Note 35)

5.273.837.103

10.720.625.749

2.260.284.779

43.416.425.745

34.505.395.224

2.260.284.779

Total

Deductions of property and equipment for the years
ended 31 December 2012, 2011 and 2010 consist of
sales of property, plant and equipment with details of
resulting gain on sales as follows:
2011

2010

4.654.646.877
2.122.850.262)(

2.457.127.000
1.444.680.000)(

80.000.000
39.000.000)

2.531.796.615

1.012.447.000

41.000.000

2.013.236.241

444.996.802

41.000.000

518.560.374)(

567.450.198)

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal
31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai
berikut:
2012

-

Operating expenses
General and administrative
expenses (Note 36)

2012
(

2010
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

11.687.884.157
12.096.885.318

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010
terdiri dari penjualan aset tetap dengan rincian
keuntungan yang diperoleh sebagai berikut:

Biaya perolehan
Akumulasi penyusutan

and

Persentase
penyelesaian/
Percentage of
completion

-

Acquisition cost
Accumulated depreciation
Carrying value of assets sold
Proceeds from sale of property,
)
plant and equipments
Loss on sale of property,
plant and equipment

Detail of assets in progress as of 31 December 2012,
2011 and 2010 are as follows:

Akumulasi
biaya/
Accumulated
cost

Estimasi
penyelesaian/
Estimated
completion

2012

90%
85%

2.099.376.340
253.250.638.177

Building and infrastructure
Machinery and equipments

4%

3.498.712.370

April 2013
Juli/ July 2013
Desember/
December 2013

258.848.726.887
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Tuban special port for oil and gas
Total
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
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15.

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (Lanjutan)

15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS (Continued)

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal
31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai
berikut: (Lanjutan)
2011

Mesin dan peralatan
Pelabuhan khusus Tuban untuk
minyak dan gas
Jumlah

Persentase
penyelesaian/
Percentage of
completion

Detail of assets in progress as of 31 December 2012,
2011 and 2010 are as follows: (Continued)

Akumulasi
biaya/
Accumulated
cost

Estimasi
penyelesaian/
Estimated
completion

2011

50%

117.775.411.350

Machinery and equipments

1%

42.746.839

Juli/ July 2013
Desember/
December 2013

117.818.158.189

Tuban special port for oil and gas
Total

Biaya pinjaman sebesar USD 671.022 telah
dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian entitas anak
Perusahaan selama 2012.

Total borrowing cost of USD 671,022 has been
capitalized to the Subsidiary’s assets in progress during
2012.

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan status
Hak Guna Bangunan (HGB) yang memiliki masa
manfaat yang akan berakhir sampai tahun 2039.
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat
kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah karena
tanah tersebut diperoleh secara sah dan dilengkapi
bukti kepemilikan yang sah.

The Group owns several plots of land with “Hak Guna
Bangunan” titles (“Building-Use Titles” or “HGB”) with
remaining useful lives that will expired in 2039. The
management of the Group believes that there will be
no difficulty in extending the land rights as the land
was acquired legally and supported by sufficient
evidence of ownership.

Aset tetap milik entitas anak telah diasuransikan
melalui PT Asuransi Astra Buana, pihak ketiga,
PT Asuransi Recapital, pihak berelasi, PT Asuransi
Mitra Pelindung Mustika, pihak berelasi, PT Asuransi
Rama Satria Wibawa, pihak ketiga, AON Risk Solutions,
pihak ketiga, The Standard Club Asia Ltd, pihak ketiga,
dan Reliance Insurance, pihak ketiga, dengan suatu
paket
polis
tertentu
dengan
jumlah
nilai
pertanggungan masing-masing sebesar USD 69.500.000
dan USD 64.500.000 pada tahun 2012 dan 2011, yang
termasuk di dalamnya asuransi untuk persediaan.

The subsidiaries’ property, plant and equipments were
covered by insurance from PT Asuransi Astra Buana, a
third party, PT Asuransi Recapital, a related party,
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, a related party,
PT Asuransi Rama Satria Wibawa, a third party, AON
Risk Solutions, a third party, The Standard Club Asia
Ltd, a third party, and Reliance Insurance, a third
party, under blanket policies with a total sum insured
amounting to USD 69,500,000 and USD 64,500,000 in
2012 and 2011, respectively, which also covered the
inventories.

Aset tetap milik entitas anak dengan nilai tercatat
sebesar Rp 611.514.151.276 dan Rp 482.174.685.176,
masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan
2011 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank
(Catatan 23).

Subsidiary’s property, plant and equipments with
carrying amount of Rp 611,514,151,276 and
Rp 482,174,685,176, as of 31 December 2012 and 2011,
respectively, were pledged as collateral for bank loan
(Note 23).

Kendaraan
dengan
jumlah
tercatat
sebesar
Rp 1.388.880.824 dan Rp 2.010.066.573 masing-masing
pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 digunakan
sebagai jaminan atas utang sewa pembiayaan (Catatan
24).

Vehicle with carrying amount of Rp 1,388,880,824 and
Rp 2,010,066,573 as of 31 December 2012 and 2011,
respectively, were pledged as collateral for finance
lease payable (Note 24).

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat
kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi
penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap,
sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian
penurunan nilai untuk aset tetap

The Management of the Group believes that there
were no conditions or event that indicate impairment
in the carrying amount of its property and equipments,
and therefore an allowance for impairment losses of
property, plant and equipments was not considered
necessary.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (Lanjutan)

15. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS (Continued)

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat
perbedaan signifikan antara nilai wajar aset tetap
dengan jumlah tercatatnya.

16.

PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

a.

16. JOINT OPERATION (JO) AGREEMENT

a.

Hak atas pendapatan KSO
2012

b.

The Management of the Group believes that there is no
significant difference between the fair value and the
carrying amount of property, plant and equipment.

2011

Rights on JO revenue
2010

Reklasifikasi dari
aset tetap
Akumulasi amortisasi

-

-

1.874.122.000.000
(1.874.122.000.000)

Bersih

-

-

-

Reclassification from
property, plant and
equipment
Accumulated amortization
Net

Aset tetap yang dibangun dan didanai oleh MGTI,
entitas anak, berdasarkan Perjanjian KSO akan
tetap dimiliki oleh MGTI sampai dengan akhir
periode KSO. Aset tersebut akan ditransfer
kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Tbk (Telkom) dengan harga penyerahan sebesar
Rp 100.000.000. Aset yang dibangun oleh MGTI
berdasarkan perjanjian KSO tersebut dicatat
dalam pembukuan MGTI.

Property, plant and equipment built and funded
by MGTI, a subsidiary, under the JO Agreement
remain owned by MGTI until the end of the JO
period. The assets will be transferred to
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk,
(Telkom) for a nominal consideration amounting to
Rp 100,000,000. Assets built by MGTI under the JO
Agreement were recorded in MGTI’s books.

Amortisasi hak atas pendapatan KSO untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
sebesar Rp 244.169.000.000 (Catatan 35).

The amortization of the rights on KSO revenue for
the year ended 31 December 2010 was amounting
to Rp 244,169,000,000 (Note 35).

b.

Piutang dari unit KSO

Receivables from JO unit

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2q atas
laporan keuangan konsolidasian, MGTI menerima
pembayaran bulanan yang bersifat tetap atas
bagian dari pendapatan KSO sampai dengan sisa
masa berlakunya periode KSO tersebut.

As discussed in Note 2q to the consolidated
financial statements, MGTI received scheduled
monthly fixed amounts for its share of the JO
revenue over the remaining JO period.

Jumlah pembayaran bulanan yang bersifat tetap
yang belum dibayarkan oleh unit KSO sebesar
Rp 57.977.000.000 pada tanggal 31 Desember
2010 dan disajikan sebagai “Piutang dari Unit
KSO”.

Monthly fixed investor revenue which has not
been paid by the JO unit was amounting to
Rp 57,977,000,000 as of 31 December 2010 and
presented as “Receivables from JO Unit”.
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DAN ENTITAS ANAK
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

GOODWILL

17. GOODWILL

2012
Saldo awal
Penambahan
Akuisisi WBSM (Catatan 4)
Akuisisi PAP (Catatan 4)

100.682.483.168

Saldo akhir

100.682.483.168

Dikurangi:
Cadangan kerugian penurunan
nilai
Bersih

-

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2010

-

-

100.682.483.168
3.907.295.438

-

Beginning balance
Addition
Acquisition WBSM (Note 4)
Acquisition PAP (Note 4)

104.589.778.606

-

Ending balance
Less:

100.682.483.168

(

3.907.295.438)
100.682.483.168

-

Allowance for impairment loss

-

Net

Pengujian penurunan nilai atas goodwill dilakukan
secara tahunan dan/atau ketika terdapat suatu indikasi
bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.
Grup melakukan uji penurunan nilai atas goodwill
berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual
(fair value less cost to sell) dengan menggunakan
model arus kas yang didiskontokan (discounted cash
flow).

Goodwill is tested for impairment annually and/or
when circumstances indicate the carrying value may be
impaired. The Group performs an impairment test for
goodwill based on fair value less cost to sell using a
discounted cash flow model.

Seperti diungkapkan pada Catatan 2, sesuai dengan
ketentuan transisi dari PSAK No. 22 (Revisi 2010) yang
diterapkan Grup efektif tanggal 1 Januari 2011, Grup
melakukan pengujian penurunan nilai pada tanggal
tersebut atas goodwill yang tercatat pada laporan
posisi keuangan konsolidasian.

As disclosed in Note 2, in accordance with the
transitional provision of PSAK No. 22 (Revised 2010),
which was adopted effective since 1 January 2011, the
Group carried out impairment tests on its goodwill
reported in the consolidated statements of financial
position on that date.

Goodwill tersebut dialokasikan ke UPK terkait untuk
pengujian penurunan nilai pada tanggal 1 Januari,
(adopsi awal revisi PSAK No. 22) dan 31 Desember 2012
dan 2011 (pengujian tahunan), yaitu penyulingan
minyak dari WBSM.

Such goodwill was allocated to the individual CGU for
impairment testing at 1 January, (initial adoption of
PSAK No. 22) and 31 December 2012 and 2011 (annual
testing), being the oil refinery of WBSM.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut,
jumlah terpulihkan goodwill yang dialokasikan kepada
penyulingan minyak WBSM ditentukan berdasarkan
“nilai pakai”. Berikut adalah ringkasan dari asumsi
utama yang digunakan:

For impairment testing purposes, the recoverable
amounts of the goodwill allocated to the refinery oil of
WBSM were determined based on “value-in-use”
calculation. A summary of key assumptions used is as
follows:

31 Desember/
December 2012

Proyeksi harga
Tingkat diskonto sebelum pajak

Investmen

31 Desember/
December 2011

USD 674 – USD 781 USD 674 – USD 781
11,81%
11,87%

Perhitungan jumlah terpulihkan UPK di atas
menggunakan model arus kas yang didiskontokan
berdasarkan proyeksi arus kas yang mencakup periode
6 (enam) tahun. Proyeksi harga penyulingan minyak
ditentukan berdasarkan harga jual historis WBSM yang
diekstrapolasi berdasarkan tren fluktuatif harga
menurut prakiran Bank Dunia (the World Bank).
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Projected price
Pre-tax discount rate

The recoverable value calculation of the above CGU
was determined using discounted cash flow model
based on cash flow projections covering a period of 6
(six) years. The projected price of the refinery oil was
based on historical selling price of WBSM extrapolated
in accordance with the price fluctuations trend based
on the world Bank forecasts.
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GOODWILL (Lanjutan)

17.

GOODWILL (Continued)

Tidak terdapat kerugian penurunan nilai yang diakui
pada tanggal-tanggal tersebut, karena jumlah
terpulihkan dari goodwill yang disebutkan di atas lebih
tinggi dari nilai tercatatnya.

There was no impairment loss recognized at those
dates as the recoverable amounts of the goodwill
stated above were in excess of the respective carrying
value.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan
kerugian penurunan nilai goodwill telah memadai
untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat
dari penurunan nilai tersebut.

The Management of the Group believes that the
allowance for impairment loss of goodwill was
sufficient to cover possible losses that may arise from
such impairment.
Investmen

18. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

18.
2012

TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES

2011

2010

Rupiah
Dolar Amerika Serikat
Yen Jepang

1.217.359.513
85.149.475.327
1.357.259.219

4.836.400.739
139.302.549.259
-

-

Rupiah
United States Dollar
Japanese Yen

Jumlah

87.724.094.059

144.138.949.998

-

Total

Saldo utang usaha dalam mata uang asing sebesar
USD 8.805.530,02 dan Yen Jepang 121.216,33 pada
tanggal 31 Desember 2012 dan USD 15.361.992,64 pada
tanggal 31 Desember 2011.

19. UTANG LAIN-LAIN

Trade payables denominated in foreign currencies
were amounting to USD 8,805,530.02 and Japanese Yen
121,216.33
as
of 31
December
2012
and
USD 15,361,992.64 as of 31 December 2011.

19.
2012

OTHER PAYABLES

2011

2010

Rupiah
Pihak ketiga
PT Bukaka Teknik Utama
PT Mitra Prima Multi Investa
Lain-lain

37.673.343.606
1.165.764.919

6.234.304.408
5.373.487.000

-

Pihak berelasi (Catatan 39)

38.839.108.525
-

11.607.791.408
424.062.583.125

-

38.839.108.525

435.670.374.533

-

Dolar Amerika Serikat
Pihak ketiga
PT Karya Investment
Lain-lain

Jumlah

-

6.217.845.988
5.307.522.707

-

-

11.525.368.695

-

447.195.743.228

-

38.839.108.525

Saldo utang lain-lain dalam mata uang asing
sebesar USD 1.270.993,46 pada tanggal 31 Desember
2011.
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Rupiah
Third parties
PT Bukaka Teknik Utama
PT Mitra Prima Multi Investa
Others
Related parties (Note 39)

United States Dollar
Third parties
PT Karya Investment
Others

Total

Other payables denominated in foreign currencies
were amounting to USD 1,270,993.46 as of
31 December 2011.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

20. ACCRUED EXPENSES

2012

2011

2010

Pemasok
Beban keuangan atas pinjaman
bank
Sewa
Gaji
Jasa profesional
Restructuring fee
Beban keuangan atas wesel bayar
Lain-lain

29.086.157.759

-

-

26.180.321.911
1.458.501.170
1.071.294.751
926.000.000
4.719.853.993

2.637.293.469
100.000.000
13.602.000.000
4.502.026.358

1.466.000.000
4.720.000.000
3.594.070.923

Finance cost on bank loan
Rental
Salary
Professional fees
Restructuring fee
Finance cost on notes payable
Others

Jumlah

63.442.129.584

20.841.319.827

9.780.070.923

Total

PERPAJAKAN

21. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a.
2012

Perusahaan
Pajak Pertambahan Nilai
- Masukan
Entitas anak
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)
Pajak Pertambahan Nilai
- Masukan
Jumlah

Supplier

2011

Prepaid taxes
2010
The Company

1.207.853.402

283.601.437

319.464.320

-

41.971.292
-

630.233.374

1.090.602.503

2.179.714.254

2.157.551.096

1.374.203.940

2.221.685.546
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Value Added Tax - In
Subsidiaries
Income Tax Article 4(2)
Value Added Tax - In
Total
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PERPAJAKAN (Lanjutan)

21. TAXATION (Continued)

b. Utang pajak

b.
2012

2011

Taxes payable
2010

Perusahaan

The Company

Pajak penghasilan:
Pasal 4(2)
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 29

15.410.339
3.332.145.984
10.368.058
309.570.299

15.460.839
1.589.400.233
177.878
93.432.965

15.963.339
2.320.176.600
625.000
85.662.495

Income tax:
Article 4(2)
Article 21
Article 23
Article 29

Sub-jumlah

3.667.494.680

1.698.471.915

2.422.427.434

Sub-total

Entitas anak
Pajak penghasilan:
Pasal 4 (2)
Pasal 15
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 26
Pasal 29

422.099
710.998.365
278.694.735
1.032.381.954
5.598.325
3.959.942.750

219.293.050
479.616.377
-

Income tax:
Article 4 (2)
Article 15
Article 21
Article 22
Article 23
Article 26
Article 29

3.018.682.689
14.984.425.585

5.988.038.228
8.323.311.797

698.909.427
-

Value Added Tax

2.793.780.705

10.155.223.584

Sub-jumlah

20.796.888.979

24.466.573.609

698.909.427

Sub-total

Jumlah

24.464.383.659

26.165.045.524

3.121.336.861

Total

Pajak Pertambahan Nilai
Pajak bahan bakar kendaraan
bermotor

c.

Subsidiaries
124.618.771
1.165.805.759
415.082.935
703.259.285
5.598.325
604.317.614

-

c.

Perhitungan pajak kini
Rekonsiliasi
antara
laba
sebelum
pajak
penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012,
2011 dan 2010, adalah sebagai berikut:

308

-

Motor vehicle fuel tax

Calculation of current tax
A reconciliation between profit before income tax
as presented in the consolidated statements of
comprehensive income and estimated taxable
profit for the years ended 31 December 2012, 2011
and 2010, are as follows:
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PERPAJAKAN (Lanjutan)

c.

21. TAXATION (Continued)

c.

Perhitungan pajak kini (Lanjutan)

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2012
Laba sebelum pajak
penghasilan konsolidasian
Dikurangi:
Laba entitas anak
sebelum pajak penghasilan
Laba sebelum pajak
penghasilan Perusahaan

Calculation of current tax (Continued)

2010

1.937.185.720.078

748.314.664.821 1.119.435.147.935

1.507.179.427.053

162.733.943.031

875.825.626.162

Consolidated profit before
income tax
Less:
Profit before income
tax of subsidiaries

430.006.293.025

585.580.721.790

243.609.521.773

Profit before income tax of
the Company

Beda tetap
Representasi dan jamuan
Bagian laba bersih entitas
asosiasi
Beban yang tidak dapat
Dikurangkan lainnya

(

Jumlah beda tetap

(

Penyusutan aset tetap

Taksiran laba kena pajak
Perusahaan

2.378.355.394

506.519.219.986)(

610.686.650.944)(

259.321.839.942 )

42.304.751.912

29.886.010.542

127.149.284.095

Beda temporer
Imbalan pasca-kerja
Amortisasi biaya transaksi atas
pinjaman bank
(
Penyelesaian imbalan
pasca-kerja
(

Jumlah beda temporer

4.053.673.990

375.316.261.901)(

566.003.543.638)(

2.958.822.201

7.388.357.593

227.320.172.276 ) Total permanent differences

852.340.643

-

Temporary differences
Post-employment benefits
Amortization of transaction
costs on bank loan
Settlement of
post-employment benefits
Depreciation of property,
plant and equipment

15.129.542.939)

8.240.698.236

-

Total temporary differences

39.560.488.185

27.817.876.388

-

14.698.017.640)

-

-

3.390.347.500)

-

-

(

2.115.657.124

Permanent differences:
Representation and
entertainment
Share in net profit of
associates
Other non-deductible
expenses

Penghasilan kena pajak yang akan dilaporkan
Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
pajak penghasilan badan tahun fiskal 2012
didasarkan pada rekonsiliasi sebagaimana yang
disajikan di atas. Untuk tahun fiskal 2011 dan
2010, Perusahaan telah melaporkan laba kena
pajak sesuai dengan jumlah tersebut diatas.
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16.289.349.497

The Company’s estimated
taxable profit

The taxable profit to be reported by the Company
in its 2012 fiscal year annual corporate income tax
return will be based on the reconciliation as
presented above. For 2011 and 2010 fiscal year,
the Company had reported its taxable profit as
stated above.
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PERPAJAKAN (Lanjutan)

c.

21. TAXATION (Continued)

c.

Perhitungan pajak kini (Lanjutan)
Rincian beban pajak penghasilan dan taksiran
utang pajak penghasilan badan (lebih bayar)
adalah sebagai berikut:
2012
Pajak penghasilan
Tidak final
Perusahaan
Entitas anak

Final
Entitas anak
Beban pajak penghasilan
Dikurangi: kredit pajak
penghasilan
Perusahaan
Entitas anak
Jumlah kredit pajak
penghasilan
Dikurangi:
Beban pajak penghasilan
entitas anak yang dijual
Dikurangi
Taksiran utang
pajak penghasilan badan
Perusahaan
Entitas anak
Taksiran utang pajak
penghasilan badan (lebih
bayar) dan pajak
penghasilan dibayar
dimuka pasal 4 (2) – tahun
berjalan konsolidasian
(

Calculation of current tax (Continued)
Details of income tax expenses and estimated
corporate income tax payable (overpayment) are
as follows:

2011

2010
Income tax
Non-final
The Company
Subsidiaries

9.890.122.000
1.858.317.614

6.954.469.000
3.956.942.750

4.072.337.374
684.000.000

11.748.439.614

10.911.411.750

4.756.337.374

1.201.319.280

713.477.457

37.502.000.000

12.949.758.894

11.624.889.207

42.258.337.374

Income tax expense

9.580.551.701
1.520.783.600

6.861.036.035
710.477.457

3.986.674.879
38.250.000.000

Less: income tax credit
The Company
Subsidiaries

11.101.335.301

7.571.513.492

42.236.674.879

Total income tax credit

1.254.000.000

309.570.299
604.317.614

319.464.320)

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung,
menetapkan dan membayar sendiri besarnya
jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal
Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah
kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi
terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada
saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika
Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat
keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut
telah ditetapkan.
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-

-

93.432.965
3.959.942.750

4.053.375.715 (

Final
Subsidiaries

Less:
Income tax
of divested Subsidiary

Less
Estimated corporate income
tax payable
85.662.495
The Company
Subsidiaries

64.000.000)

Consolidated estimated
corporate income tax
payable (overpayment)
and prepaid income tax
article 4 (2)

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the
Company submits tax returns on the basis of self
assessment. The Director General of Tax (DGT)
may assess or amend taxes within 5 (five) years of
the time the tax becomes due. Amendments to tax
obligations of the Company are recorded when an
assessment is received or, if appealed against,
when the result of the appeal is determined.
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PERPAJAKAN (Lanjutan)

d.

e.

21. TAXATION (Continued)

d.

Taksiran tagihan pajak penghasilan

Estimated claims for income tax refunds

2012

2011

2010

Entitas anak
Tahun fiskal 2007
Tahun fiskal 2008
Tahun fiskal 2009
Tahun fiskal 2010

-

-

3.000.000
24.000.000
265.000.000
64.000.000

Subsidiaries
Fiscal year 2007
Fiscal year 2008
Fiscal year 2009
Fiscal year 2010

Jumlah

-

-

356.000.000

Total

e.

Aset pajak tangguhan
Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer
yang signifikan antara laporan komersial dan
fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012 dan 2011, adalah
sebagai berikut:
2012

Aset (liabilitas)
pajak tangguhan

Dikreditkan
(dibebankan)
ke laba rugi/
Credited
(charged) into
profit and loss

Saldo awal/
Beginning
balance

Deferred tax assets
The deferred tax arising from the significant
temporary differences between commercial and
tax purposes for the years ended 31 December
2012 and 2011, are as follows:

Selisih kurs
atas penjabaran
laporan
keuangan
entitas anak/
Difference in
translation of
the Subsidiaries
financial
statements

2012

Saldo akhir/
Ending
balance

Perusahaan

Cadangan imbalan
pasca-kerja
Biaya transaksi atas
pinjaman bank
Aset (liabilitas) pajak
tangguhan - Bersih

Deferred tax assets
(liabilities)
The Company

107.881.325)

-

(

3.674.504.410)

-

(

Allowance for post1.739.208.073 employment benefits
Transaction cost of
3.674.504.410)
bank loan

1.847.089.398 (

3.782.385.735)

-

(

1.935.296.337)

1.847.089.398 (
-

Entitas anak
Penyusutan aset tetap
( 10.607.664.575)(
Cadangan kerugian
penurunan nilai piutang
usaha
Liabilitias keuangan
derivatif
343.123.000
Utang sewa pembiayaan (
51.236.000)(
Cadangan imbalan
pasca-kerja
325.009.578
Bawaan akumulasi rugi
fiskal yang dapat
dikompensasi
33.758.708.000 (

5.167.626.388)
880.612.344
121.566.351
1.736.599)(
481.815.242

Deferred tax assets
(liabilities) - Net

Subsidiaries
Depreciation of
property, plant
100.859.308 ( 15.674.431.655)
and equipments
Allowance for
impairment losses of
26.772.660
907.385.004
trade receivables
Derivative financial
26.531.918
491.221.269
liabilities
1.262.526)(
54.235.125) Finance lease payable
Allowance for post28.997.049
835.821.869 employment benefits

5.892.041.918)

2.111.159.637

29.977.825.719

Accumulated tax losses
carried foward

Aset pajak tangguhan
- Bersih

23.767.940.003 (

9.577.410.968)

2.293.058.046

16.483.587.081

Deferred tax assets
- Net

Jumlah - Bersih

25.615.029.401 ( 13.359.796.703)

2.293.058.046

14.548.290.744

Total - Net
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PERPAJAKAN (Lanjutan)

e.

21. TAXATION (Continued)

e.

Aset pajak tangguhan (Lanjutan)
2011

Aset pajak tangguhan

Perusahaan
Cadangan imbalan
pasca-kerja

Dikreditkan
(dibebankan)
ke laba rugi /
Credited
(charged) into
profit and loss

Akuisisi
entitas anak /
Acquisition of
subsidiaries

Saldo awal/
Beginning
balance

-

-

1.847.089.398

Entitas anak
Penyusutan aset tetap
Liabilitias keuangan
derivatif
Utang sewa pembiayaan
Cadangan imbalan
pasca-kerja
Bawaan akumulasi rugi
fiskal yang dapat
dikompensasi

Aset pajak tangguhan
- Bersih

-

(

3.776.095.676)(

-

-

(

Subsidiaries
Depreciation of
property, plant
6.831.568.899)( 10.607.664.575)
and equipments
Derivative financial
343.123.000
343.123.000
liabilities
51.236.000)(
51.236.000) Finance lease payable
Allowance for post152.254.578
325.009.578 employment benefits

5.685.395.000

28.073.313.000

33.758.708.000

-

2.082.054.324

21.685.885.679

23.767.940.003

-

2.082.054.324

23.532.975.077

25.615.029.401

Accumulated tax losses
carried foward

Deferred tax assets
- Net

The Group management believes that the future
taxable profit will be sufficient to compensate
against a part of or the entire benefit of the
deferred tax assets.

f.

Income tax expense
The reconciliation between income tax expense as
calculated by applying the applicable tax rate to
the commercial profit before income tax and the
net income tax expense as presented in the
consolidated statements of comprehensive income
is as follows:

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2012

Deferred tax assets

The Company
Allowance for post1.847.089.398 employment benefits

-

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan, yang
dihitung dengan menggunakan tarif pajakyang
berlaku atas laba komersial sebelum pajak
penghasilan dan beban pajak penghasilan bersih,
seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian adalah sebagai
berikut:

Laba sebelum pajak
penghasilan Perusahaan
(Dipindahkan)

Saldo akhir/
Ending
balance

172.755.000

Beban pajak penghasilan

Laba sebelum pajak
penghasilan konsolidasian
Dikurangi:
Laba entitas anak sebelum
pajak penghasilan

2011

-

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa taksiran
laba kena pajak masa mendatang akan memadai
untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh
manfaat aset pajak tangguhan.

f.

Deferred tax assets (Continued)

2010

1.937.185.720.078

748.314.664.821

1.507.179.427.053

162.733.943.031

Consolidated profit before
income tax
Less:
Profit of subsidiaries before
875.825.626.162
income tax

585.580.721.790

Profit before income tax of
the Company (Brought
forward)

430.006.293.025
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PERPAJAKAN (Lanjutan)

21. TAXATION (Continued)

f. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

f.

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2012

Laba sebelum pajak
penghasilan Perusahaan
(Pindahan)

Income tax expense (Continued)

430.006.293.025

585.580.721.790

Beban pajak dengan tarif pajak
yang berlaku
( 107.501.573.210)( 146.395.180.448)(
Pengaruh pajak penghasilan
atas beda tetap Perusahaan
93.829.065.475 141.500.885.910
Penyesuaian atas pajak
tangguhan
(
213.085.064)

2010

243.609.521.773
60.902.380.443)
56.830.043.069
-

Profit before income tax of
the Company (Carried
forward)
Income tax expense based
on the applicable tax rate
Tax effect on the Company’s
permanent differences
Adjustment on deferred tax

(Beban) manfaat pajak
penghasilan:
Perusahaan
Entitas anak

(
(

13.672.507.735)(
12.637.047.862)

5.107.379.602)(
17.015.465.472 (

4.072.337.374)
38.186.000.000)

Tax (expense) benefits:
The Company
Subsidiaries

(Beban) manfaat pajak
Penghasilan - bersih

(

26.309.555.597)

11.908.085.870 (

42.258.337.374)

Net Income tax
(expense) benefit
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22. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

22. UNEARNED REVENUES
2012

2011

2010

Jasa pelayaran
Sewa bangunan

6.018.782.060
3.194.643.380

5.628.525.974
393.625.860

1.574.502.519

Shipping services
Building rent

Jumlah

9.213.425.440

6.022.151.834

1.574.502.519

Total

23. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

23. LONG-TERM BANK LOAN
2012

Perusahaan
Rupiah
Pinjaman bank sindikasi

2011

622.300.000.000

-

2010

-

Dolar Amerika Serikat

United States Dollar

Pihak ketiga
Pinjaman bank sindikasi
UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.
United Overseas Bank Limited.
Dikurangi:
Biaya transaksi yang
belum diamortisasi

(

947.660.000.000
-

906.800.000.000
-

344.475.104.356
172.237.552.357

1.569.960.000.000

906.800.000.000

516.712.656.713

44.417.480.426)(
1.525.542.519.574

27.793.420.000)
879.006.580.000

-

Bagian jangka panjang

Unamortized transaction cost

United States Dollar

Pihak ketiga
Pinjaman bank sindikasi
Standard Chartered Bank
PT Bank UOB Indonesia

Dikurangi :
Bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun

Less:

Subsidiaries

Dolar Amerika Serikat

Jumlah

Third parties
Syndicated bank loan
UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.
United Overseas Bank Limited

516.712.656.713

Entitas anak

Dikurangi:
Biaya transaksi yang
belum diamortisasi

The Company
Rupiah
Syndicated bank loan

(

802.101.048.560
483.038.000.000
158.588.000.000

582.201.872.000
192.241.600.000

-

1.443.727.048.560

774.443.472.000

-

32.420.335.477)(

28.927.817.709)

1.411.306.713.083

745.515.654.291

2.936.849.232.657

1.624.522.234.291

-

Third parties
Syndicated bank loan
Standard Chartered Bank
PT Bank UOB Indonesia
Less:
Unamortized transaction cost

516.712.656.713

Total
Less:

260.410.559.832

129.188.773.416

215.784.000.000

Current portion

2.676.438.672.825

1.495.333.460.875

300.928.656.713

Long-term portion
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PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

23. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

Perusahaan

The Company

Pinjaman Bank Sindikasi

Syndicated Bank Loan

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi
tanggal 31 Oktober 2011, Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit pinjaman berjangka dari The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Ltd (“HSBC”) dan
United Overseas Bank Ltd (“UOB”), termasuk afiliasiafiliasinya, dengan batas maksimum kredit sebesar
USD 300.000.000. Jangka waktu pinjaman selama
5 (lima) tahun sejak tanggal penarikan pinjaman.
Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan
kembali atas pinjaman Perusahaan dan untuk
kebutuhan pendanaan Perusahaan lainnya.

Based on the Syndicated Loan Facility Agreement dated
31 October 2011, the Company obtained a term loan
facility from The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd (“HSBC”) and United Overseas Bank Ltd
(“UOB”), including their affiliates, with a maximum
credit limit of USD 300,000,000. The term of the loan
was 5 (five) years since the date of the loan utilized.
The credit facilities were intended to refinance the
Company’s existing debt and for the Company’s other
financing.

Pada tahun 2012, Perusahaan telah melakukan
pencairan fasilitas pinjaman tersebut sebesar
Rp 635.000.000.000, sedangkan pada tahun 2011,
Perusahaan telah melakukan pencairan fasilitas
pinjaman tersebut sebesar USD 100.000.000.

In 2012, the Company has drawndown the loan
amounting to Rp 635,000,000,000, while in 2011 the
Company had drawndown the loan facility amounting
to USD 100,000,000.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga triwulanan
sebesar:
(1) LIBOR ditambah marjin sebesar 6,20% dan 5,7%
per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD
masing-masing oleh on-shore bank dan off-shore
bank.
(2) JIBOR ditambah marjin sebesar 5% per tahun
untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah.

These loans bear a 3-monthly interest at rate of:

Pinjaman sindikasi tersebut dijamin dengan saham
PT Adaro Energy Tbk yang dimiliki oleh Perusahaan
(Catatan 11).

The syndicated loans are secured by pledges of shares
of PT Adaro Energy Tbk held by the Company (Note 11).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan
minimum investment market value to unconsolidated
debt (including contingent) sebesar 2 kali.

The Company is required to maintain minimum
investment market value to unconsolidated debt
(including contingent) of 2 times.

Pada tahun 2012 Perusahaan telah melunasi pinjaman
tersebut sebesar Rp 31.960.000.000.

In 2012, the Company had repaid the outstanding loan n
amounting to Rp 31,960,000,000.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo
pinjaman tersebut masing-masing sebesar USD
98.000.000 atau setara dengan Rp 947.660.000.000
dan Rp 622.300.000.000 serta USD 100.000.000 atau
setara dengan Rp 906.800.000.000.

As of 31 December 2012 and 2011, the outstanding loan
was amounting to USD 98,000,000 or equivalent
to
Rp 947,660,000,000 and Rp 622,300,000,000 and
USD 100,000,000 or equivalent to Rp 906,800,000,000,
respectively.

Beban bunga atas pinjaman bank tersebut pada tahun
2012
dan
2011
masing-masing
sebesar
Rp 130.679.317.289 dan Rp 2.588.880.950.

The interest expense on the bank loan in 2012 and 2011
was
amounting
to
Rp
130,679.317,289
and
Rp 2,588,880,950, respectively.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan telah
memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka
panjang.

At each reporting date, the Company was in compliance
with the covenants of its long-term loans.
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(1) LIBOR plus 6.20% and 5.7% margin per annum on
loan denominated in USD currency by on-shore
bank and off-shore bank, respectively.
(2) JIBOR plus 5% margin per annum
denominated in Rupiah currency.
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PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

23. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

Perusahaan (Lanjutan)

The Company (Continued)

UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.

UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman
Berjangka tanggal 6 Januari 2010,Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit pinjaman berjangka dari
UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. dengan batas maksimum
kredit sebesar USD 40.000.000. Jangka waktu
pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
tanggal penarikan pinjaman. Fasilitas kredit tersebut
ditujukan untuk pembiayaan investasi umum.

Based on the Provision of Term Loan Facility Agreement
dated 6 January 2010, the Company obtained a term
loan facility from UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. with a
maximum credit limit of USD 40,000,000. The term of
the loan was 24 (twenty four) months since the date of
the loan utilized. The credit facility was intended to
finance general investment.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar LIBOR
ditambah marjin yang dihitung dengan basis aktual/
360 (tiga ratus enam puluh) hari.

The loan bears interest at LIBOR plus margin which
determined on actual/360 (three hundred and sixty)
days actual basis.

Pinjaman tersebut dijamin dengan saham PT Adaro
Energy Tbk yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan
11).

The loan is secured by pledges of shares of
PT Adaro Energy Tbk held by the Company (Note 11).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio
jumlah saldo pinjaman terhadap nilai jaminan tidak
melebihi 50%.

The Company is required to maintain a ratio of
outstanding loan to collateral value of not greater than
50%.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman
tersebut sebesar USD 38.313.324,92 atau setara
dengan Rp 344.475.104.356.

As of 31 December 2010, the outstanding loan was
amounting to USD 38,313,324.92 or equivalent to Rp
344,475,104,356.

Pada tahun 2011, Perusahaan telah melunasi seluruh
pinjaman tersebut.

In 2011, the Company had fully repaid the entire
outstanding loan.

Beban bunga atas pinjaman bank tersebut pada tahun
2011
dan
2010
masing-masing
sebesar
Rp 13.553.435.547 dan Rp 7.419.651.836.

The interest expense on the bank loan in 2011 and
2010
was amounting to Rp 13,553,435,547 and
Rp 7,419,651,836, respectively.

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang
diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

The Company has complied with covenants on loan
agreement.

United Overseas Bank Limited

United Overseas Bank Limited

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman
Berjangka tanggal 6 Januari 2010, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit pinjaman berjangka dari
United Overseas Bank Limited dengan batas maksimum
kredit sebesar USD 20.000.000. Jangka waktu
pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
tanggal penarikan pinjaman. Fasilitas kredit tersebut
ditujukan untuk pembiayaan investasi umum.

Based on the Provision of Term Loan Facility
Agreement dated 6 January 2010, the Company
obtained a term loan facility from United Overseas
Bank Limited with a maximum credit limit of USD
20,000,000. The term of the loan was 24 (twenty four)
months since the date of the loan utilized. The credit
facility was intended to finance general investment.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar LIBOR
ditambah marjin yang dihitung dengan basis aktual/
360 (tiga ratus enam puluh) hari.

The loan bears interest at LIBOR plus margin which
determined on actual/360 (three hundred and sixty)
days actual basis.

Pinjaman tersebut dijamin dengan saham PT Adaro
Energy Tbk yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan 1).

The loan is secured by pledges of shares of PT Adaro
Energy Tbk held by the Company (Note 11).

316

`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/108
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit E/108
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

23. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

Perusahaan (Lanjutan)

The Company (Continued)

United Overseas Bank Limited (Lanjutan)

United Overseas Bank Limited (Continued)

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio
jumlah saldo pinjaman terhadap nilai jaminan tidak
melebihi 50%.

The Company is required to maintain a ratio of
outstanding loan to collateral value of not greater than
50%.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman
tersebut sebesar USD 19.156.662,48 atau setara
dengan Rp 172.237.552.357.

As of 31 December 2010, the outstanding loan was
amounting to USD 19,156,662.48 or equivalent to
Rp 172,237,552,357.

Pada tahun 2011, Perusahaan telah melunasi seluruh
pinjaman tersebut.

In 2011, the Company had fully repaid the entire
outstanding loan.

Beban bunga atas pinjaman bank tersebut pada tahun
2011
dan
2010
masing-masing
sebesar
Rp 9.366.424.736 dan Rp 3.709.825.876.

The interest expense on the bank loan in 2011 and 2010
was
amounting
to
Rp
9,366,424,736
and
Rp 3,709,825,876, respectively.

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang
diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

The Company has complied with covenants on loan
agreement.

Entitas anak

Subsidiaries

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank

Pada tanggal 12 Januari 2012, SSB, entitas anak,
menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan
Standard Chartered Bank (SCB) dengan batas
maksimum kredit sebesar USD 50.000.000. Pinjaman
tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari
2014 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah
marjin 4,9% per tahun.

On 12 January 2012, SSB, a subsidiary, entered into a
loan facility agreement with Standard Chartered Bank
(SCB) with a maximum credit limit of USD 50,000,000.
The loan will be due for repayment on 12 January 2014
and bears interest at LIBOR plus 4.9% margin per
annum.

Pinjaman tersebut dijamin dengan saham PT Adaro
Energy Tbk yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan
11).

The loan is secured by pledges of shares of PT Adaro
Energy Tbk held by the Company (Note 11).

Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo pinjaman
tersebut sebesar USD 50.000.000.

As of 31 December 2012 the outstanding loan was
amounting to USD 50,000,000.

Beban bunga atas pinjaman tersebut untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar
Rp 28.064.503.013.

The interest expenses on the bank loan was amounting
to Rp 28,064,503,013 for the year ended 31 December
2012.

PT Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesia

Pinjaman

Loan

Pada tanggal 17 Maret 2011, SMP, entitas anak,
memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka dari
PT Bank UOB Indonesia dengan batas maksimum kredit
sebesar USD 24.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan
bunga sebesar LIBOR ditambah margin 2,75% yang
dihitung dengan basis aktual 360 (tiga ratus enam
puluh) hari. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 60
(enam puluh) kali angsuran tetap sebesar USD 400.000
setiap bulan, dengan jadwal angsuran terakhir pada
tanggal 30 April 2016. Fasilitas kredit tersebut
ditujukan untuk pembiayaan pembelian Floating
Storage and Offloading.

On 17 March 2011, SMP, a subsidiary, obtained a Term
Loan Facility from PT Bank UOB Indonesia with a
maximum credit limit of USD 24,000,000. This loan
bears interest at rate of LIBOR plus 2.75% margin
determined on actual/360 (three hundred and sixty)
days actual basis. The loan shall be repaid in 60 (sixty)
monthly fixed installments of USD 400,000 each, with
the final payment schedule on 30 April 2016. The credit
facility was intended to finance the Floating Storage
and Offloading purchase.
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PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

23. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

Entitas anak (Lanjutan)

Subsidiaries(Continued)

PT Bank UOB Indonesia (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (Continued)

Pinjaman (Lanjutan)

Loan (Continued)

Pinjaman tersebut dijamin dengan:
- Prioritas utama jaminan surat gadai atas kapal;
- Prioritas utama dari asuransi;
- Prioritas utama pendapatan sewa;
- Prioritas utama dari kontrak sewa antara
Petrochina
International Jabung Ltd dan
PT Pelayaran AntarbuwanaPertala;
- Jaminan saham Peminjam;
- Dana talangan dari sponsor atas kekurangan secara
proporsional, dalam bentuk dan substansi yang
dapat diterima oleh pemberi pinjaman;
- Tagihan
atas
pendapatan
peminjam
yang
ditentukan oleh pemberi pinjaman.

The bank loan is secured by:
- First priority mortgage of hypothec over the vessel;
- First priority assignment of insurances;
- First priority assignment of charter earnings;
- First priority assignment of charter contract
betweenPetrochina International Jabung Ltd and
PT Pelayaran Antarbuwana Pertala;
- Pledges over the shares of the Borrower;
- Shortfall undertaking from the sponsors on a
proportional basis, in the form and substance
acceptable to the Lender;
- Charge over the Borrower’s Earnings Accounts held
with the Lender.

SMP tidak diperkenankan untuk:
- Membuat atau membiarkan adanya hak gadai atas
kapal.
- Merger,
de-merger,
mengubah
struktur
Perusahaan, merombak/menjual bagian besar aset
yang dimiliki dan/atau operasi tanpa persetujuan
pemberi pinjaman.
- Melakukan transaksi dengan Entitas Asosiasi selain
atas dasar yang wajar.
- Perubahan manajemen dan bendera kapal tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi
pinjaman.

SMP is not allowed to:
- Create or suffer to exist any lien on the vessel.

Selain itu, SMP juga diwajibkan untuk:
- Mempertahankan minimum debt service coverage
ratio (DSCR) sebesar 1,1 kali sampai dengan
tanggal 31 Desember 2012 dan 1,2 kali setelah
tanggal tersebut.
- Mempertahankan maximum debt to tangible
networth (including shareholder loan) sebesar
3 kali.

In addition, SMP is also required to:
- Maintain minimum debt service coverage ratio
(DSCR) of 1.1 times up to 31 December 2012 and 1.2
times after the date.

Pada tahun 2011, SMP telah melakukan pencairan
pinjaman tersebut sebesar USD 21.200.000.

In 2011, SMP had drawndown the loan amounting to
USD 21,200,000.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo
pinjaman
tersebut
masing-masing
sebesar
USD
16.400.000
atau
setara
dengan
Rp 158.588.000.000 dan USD 21.200.000 atau setara
dengan Rp 192.241.600.000.

As of 31 December 2012 and 2011, the outstanding loan
was amounting to USD 16,400,000 or equivalent to
Rp 158,588,000,000 and USD 21,200,000 or equivalent
to Rp 192,241,600,000, respectively.

Pada tahun 2012, SMP telah melunasi pinjaman
tersebut sebesar Rp 46.416.000.000.

In 2012, SMP had repaid the
amounting to Rp 46,416,000,000.

Beban bunga atas pinjaman bank tersebut sebesar
Rp 5.395.147.872 dan Rp 5.025.523.607 masing-masing
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011.

The interest expense on the bank loan was amounting
to Rp 5,395,147,872 and Rp 5,025,523,607 for the years
ended 31 December 2012 and 2011, respectively.
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- Merge, de-merge, change its corporate structure,
reorganize/sell substantial parts of its assets and/or
operation without the Lender’s consent.
- Enter into any transactions with any Associates other
than on an arm’s length basis.
- Change its management and flag of the vessel
without the prior written consent from the Lender’s.

- Maintain maximum debt to tangible networth
(including shareholder loan) of 3 times.

outstanding

loan
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PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

23. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

Entitas anak (Lanjutan)

Subsidiaries (Continued)

PT Bank UOB Indonesia (Lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia (Continued)

Pinjaman (Lanjutan)

Loan (Continued)

Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas Anak telah
memenuhi seluruh persyaratan pinjaman jangka
panjang.

At each reporting date, the Subsidiary was in
compliance with the covenants of its long-term loans.

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman diatas SMP
melakukan perjanjian transaksi interest rate swap
dengan PT Bank UOB Indonesia dengan tujuan untuk
mengelola risiko perubahan suku bunga (Catatan 25).

In respect with the above Loan Agreement, SMP had
entered into a Cross Currency Swap agreement with
PT Bank UOB Indonesia to cover the risks of interest
rate volatility (Note 25).

Pinjaman Bank Sindikasi

Syndicated Bank Loans

Pada tanggal 18 Agustus 2011, TWU, entitas anak,
menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi
dengan beberapa bank ("Pemberi Pinjaman"), yang
terdiri dari The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd ("HSBC"), United Overseas Bank Ltd
("UOB "), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Bank of China Ltd,
dimana HSBC telah ditunjuk sebagai facility agent.

On 18 August 2011, TWU, a subsidiary, entered into a
syndicated loan facility agreement with several banks
(the “Lenders”), which consisted of The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Ltd (“HSBC”), United
Overseas Bank Ltd (“UOB”), the Bank of TokyoMitsubishi UFJ, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
and Bank of China Ltd, whereby HSBC has been
appointed as the facility agent.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemberi Pinjaman
sepakat untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar
USD 92.000.000 yang terdiri dari sebagai berikut:

Based on the agreement, the Lenders agreed to grant
bank loan facilities totaling US Dollar 92,000,000 which
consist of the following:

(1) Fasilitas A sebesar USD 16.000.000 dikenakan
bunga sebesar LIBOR ditambah marjin 3% per
tahun. TWU dapat mengajukan perpanjangan
fasilitas ini sampai dengan tanggal 18 Agustus
2016. Pada tahun 2011, TWU telah mencairkan
seluruh fasilitas pinjaman ini.

(1) Facility A of USD 16,000,000 bearing interest at
LIBOR plus a margin of 3% per annum. TWU may
request
to
extend
the facility
up
to
18 August 2016. In 2011, TWU had fully drawn
down the amount of the facility.

(2) Fasilitas B sebesar USD 43.000.000 dikenakan
tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah marjin 3,5%
per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut akan
dilunasi dalam 19 cicilan triwulanan dimana
cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal
21 Desember 2012, dan angsuran terakhir jatuh
tempo pada tanggal 18 Agustus 2016. Pada tahun
2011, TWU telah mencairkan seluruh fasilitas
pinjaman ini.

(2) Facility B of USD 43,000,000 bearing interest at
LIBOR plus a margin of 3.5% per annum. This loan
facility shall be repaid in 19 equal quarterly
installments with the first installment due on
21 December 2012, and the final installment due
on 18 August 2016. In 2011, TWU had fully drawn
down the amount of the facility.

(3) Fasilitas C sebesar USD 33.000.000 dikenakan
tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah marjin
sebesar 3,9% per tahun. Fasilitas pinjaman
tersebut akan dibayar setiap tiga bulan dengan
pembayaran pertama pada tanggal 19 Februari
2013 dan pembayaran terakhir jatuh tempo pada
tanggal 18 Agustus 2016. TWU dapat mengajukan
perpanjangan fasilitas tersebut menjadi sampai
dengan tanggal 18 Agustus 2018. Pada tahun 2012,
TWU telah mencairkan fasilitas pinjaman tersebut
sebesar USD 27.796.000. Pada tahun 2011, TWU
telah mencairkan fasilitas pinjaman tersebut
sebesar USD 5.204.000.

(3) Facility C of USD 33,000,000 bearing interest at
LIBOR plus a margin of 3.9% per annum. This loan
facility shall be repaid on a quarterly basis with
the first payment due on 19 February 2013 and the
final payment due on 18 August 2016. TWU may
request
to
extend
the facility
up
to
18 August 2018. In 2012, TWU had drawndown the
loan facility amounting to USD 27,796,000. In 2011,
TWU has partially drawn down the loan facility
amounting to USD 5,204,000.
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PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

23. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

Entitas anak (Lanjutan)

Subsidiaries(Continued)

Pinjaman Bank Sindikasi (Lanjutan)

Syndicated Bank Loans (Continued)

Pinjaman bank sindikasi tersebut dijamin dengan:
(1) Rekening bank yang dibatasi penggunaannya.
(2) Piutang usaha.
(3) Tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan
dan persediaan.
(4) Klaim asuransi atas seluruh bangunan, peralatan,
mesin, kendaraan dan persediaan.
(5) Saham TWU yang dimiliki oleh seluruh pemegang
saham.
(6) Jaminan perusahaan dari Perusahaan.

These syndicated bank loans are secured by:
(1) Restricted cash in bank.
(2) Trade receivables.
(3) Land, buildings, equipment, machinery, vehicles
and inventories.
(4) Insurance claims on all buildings, equipment,
machinery, vehicles and inventories.
(5) Shares of TWU held by all shareholders.

TWU diwajibkan untuk mempertahankan rasio
keuangan tertentu, dan uji kepatuhan pertama akan
diukur berdasarkan laporan keuangan pada tanggal dan
untuk
tahun
yang
berakhir
pada
tanggal
31 Desember 2012. TWU juga diwajibkan untuk
mematuhi syarat dan ketentuan tertentu yang
berkaitan dengan Anggaran Dasar, bidang usaha
perusahaan, dividen, aksi korporasi, kegiatan
pembiayaan dan hal-hal lain.

TWU is required to maintain certain financial ratios,
and the first compliance test will be measured based
on the financial statements as of and for the year
ended 31 December 2012. TWU is also required to
comply with certain terms and conditions with regard
to its Articles of Association, the nature of its business,
dividends, corporate actions, financing activities and
other matters.

Beban bunga atas pinjaman bank tersebut sebesar
Rp 32.072.496.632 dan Rp 24.052.296.072 masingmasing untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

The interest expense on these bank loan facilities was
totaling Rp 32,280,865,968 and Rp 24,052,296,072,
respectively, for the years ended 31 December 2012 and
2011.

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman diatas, TWU
melakukan perjanjian transaksi interest rate swap
dengan HSBC dan UOBI dengan tujuan untuk
mengelola risiko perubahan suku bunga (Catatan 25).

In respect with the above Loan Agreement, TWU had
entered into a Cross Currency Swap agreement with
HSBC and UOBI to cover the risks of interest rate
voilatility (Note 25).

Pada tanggal 31 Desember 2012, TWU telah melanggar
rasio keuangan tertentu. Namun demikian, pada bulan
Desember 2012, pihak kreditur setuju untuk
memberikan masa tenggang 12 bulan di mana TWU
dapat memperbaiki pelanggaran tersebut dan selama
periode tersebut pemberi pinjaman tidak akan
meminta pembayaran segera.

As of 31 December 2012, TWU has breached certain
financial ratio. In December 2012, however, the lenders
agreed to provide a 12-months grace period within
which TWU can rectify the breach and during such
period the lenders will not demand immediate
repayment.

Pinjaman Non-Kas (Stand-By Letter of Credit)

Non-cash Loan (Stand-By Letter of Credit)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. SDKJAK113499 yang
diubah pada tanggal 4 Desember 2012, entitas anak
Perusahaan memperoleh Surat Stand-By of Credit
(SBLC), fasilitas yang disediakan oleh HSBC untuk
menjamin pembelian minyak mentah. Batas fasilitas
adalah sampai dengan USD 20.000.000 dengan jangka
waktu fasilitas sampai dengan tanggal 31 Desember
2013. Fasilitas ini sepenuhnya dikeluarkan oleh bank
pada tanggal 31 Desember 2012.

Based on Credit Agreement No. SDKJAK113499 that was
amended on December 4, 2012, the Subsidiary obtained
a Stand-By Letter of Credit (SBLC) facility provided by
HSBC to guarantee the purchase of crude oil. The
facility limit was up to USD 20,000,000 with the facility
period up to 31 December 2013. The Facility was fully
issued by the bank as of 31 December 2012.
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PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

23. LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

Entitas anak (Lanjutan)

Subsidiaries(Continued)

Pinjaman Non-Kas (Stand-By Letter of Credit)

Non-cash Loan (Stand-By Letter of Credit)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. SDKJAK127815 pada
tanggal 21 Desember 2012, entitas anak Perusahaan
memperoleh fasilitas Standby Letter of Credit untuk
menjamin pembayaran bagian terakhir dari pembelian
peralatan dari Chemex, LLC. Batas fasilitas adalah
sampai dengan USD 3.903.000 dengan jangka waktu
fasilitas sampai dengan tanggal 17 September 2013.
Fasilitas ini dijamin dengan kas yang dibatasi
penggunaannya di bank sebesar USD 1.000.000.

Based on Credit Agreement No. SDKJAK127815 that was
issued on 21 December 2012, the Subsidiary obtained a
Standby Letter of Credit facility to guarantee the last
portion payment of equipment purchase from Chemex,
LLC. The facility limit was up to USD 3,903,000 with the
facility period up to 17 September 2013. This facility
was collateralized by restricted cash in bank for
USD 1,000,000.

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

24. FINANCE LEASE PAYABLE
2012

2011

2010

Pihak ketiga
PT BII Finance Center
PT Bank Pan Indonesia Tbk

1.537.858.000
-

2.165.613.000
132.000.000

-

Third parties
PT BII Finance Center
PT Bank Pan Indonesia Tbk

Jumlah

1.537.858.000

2.297.613.000

-

Total

148.977.176

287.546.427

-

Less:
Finance cost

1.388.880.824

2.010.066.573

-

Present value of minimum
payment

Dikurangi:
Beban keuangan
Nilai kini atas pembayaran
minimum
Dikurangi:
Bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun

Less:
691.914.017

830.643.176

-

Current portion

Bagian jangka panjang

696.966.807

1.179.423.397

-

Long-term portion

Jadwal pembayaran nilai kini utang sewa pembiayaan
berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai
berikut:
2012
Sampai dengan 1 tahun
Lebih dari 1 sampai 3 tahun
Jumlah

The present values of the scheduled payments of
finance lease payable by the year of maturity are as
follows:
2011

2010

691.914.017
696.966.807

830.643.176
1.179.423.397

-

Up to 1 year
More than 1 year to 3 years

1.388.880.824

2.010.066.573

-

Total

Fasilitas sewa pembiayaan tersebut dikenakan bunga
yang berkisar antara 9,85% - 14,08% per tahun.

The finance lease facility bears interest rate ranging
from 9.85% - 14,08% per annum.

Beban keuangan atas sewa pembiayaan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012
dan 2011 masing-masing sebesar Rp 208.369.336 dan
Rp 14.111.368.

Finance costs on the finance lease for the years ended
31 December 2012 and 2011 were amounting to
Rp 208,369,336 and Rp 14,111,368, respectively.

Fasilitas
tersebut
dijamin
yang dibiayai (Catatan 15).

This facility was secured by the financed vehicles
(Note 15).

dengan

kendaraan
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UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

24. FINANCE LEASE PAYABLE (Continued)

Grup tidak diperkenankan untuk:
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap
pihak ketiga.
- Membubarkan Perusahaan.
- Merubah bidang/jenis usahanya.
- Meminta dinyatakan pailit.
- Merubah bentuk hukum atau status hukum
Perusahaan.
- Menyewakan/ memindaktangankan barang-barang
yang dipergunakan sebagai jaminan.
- Memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk
apapun juga dan dengan maksud apapun kepada
pihak ketiga.

25.

LIABILITAS KEUANGAN DERIVATIF

The Group is not allowed to:
- Committing as guarantor (borg) to the third parties.
-

Dissolution the Company.
Switching line of business.
Filing for bankruptcy.
Changing in legal form or status of the Company.

- Lease out/ transfer the assets under which the
Company pledges as collateral.
- Transfer the Company in any form and by any means
to any third party.

25. DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES
A summary of derivative transactions by counterparty,
type and underlying as of 31 December 2012 and 2011
are as follows:

Ikhtisar transaksi derivatif berdasarkan lawan
transaksi, jenis dan underlying pada tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:
2012

Lawan transaksi/ Counterparty
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd
Transaksi suku bunga swap/
Interest swap transactions
Dolar Amerika Serikat/ United
States Dollar
PT Bank UOB Indonesia
Transaksi suku bunga swap/
Interest swap transactions
Dolar Amerika Serikat/ United
States Dollar
Dolar Amerika Serikat/ United
States Dollar

Nilai
nosional
(nilai
penuh)/
Notional
amount
(full amount)
USD

Nilai
wajar/
Fair
values

Aset
keuangan
derivatif/
Derivative
financial
assets
Rp

Liabilitas
keuangan
derivatif/
Derivative
financial
liabilities
Rp

25 November 2011 25 November 2013/

16.228.070 (

101.523 )

-

16.228.070 (

101.671 )

-

23.600.000 (

278.872 )

-

25 November 2011 25 November 2013/
11 Maret/ March
2.696.692.240 2011 - 23 April 2016

-

4.661.575.116
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LIABILITAS KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

25. DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES (Continued)
2011

Lawan transaksi/ Counterparty
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd
Transaksi suku bunga swap/
Interest swap transactions
Dolar Amerika Serikat/ United
States Dollar
PT Bank UOB Indonesia
Transaksi suku bunga swap/
Interest swap transactions
Dolar Amerika Serikat/ United
States Dollar
Dolar Amerika Serikat/ United
States Dollar

Nilai
nosional
(nilai
penuh)/
Notional
amount
(full amount)
USD

Nilai
wajar/
Fair
values

Aset
keuangan
derivatif/
Derivative
financial
assets
Rp

Liabilitas
keuangan
derivatif/
Derivative
Financial
Liabilities
Rp

10.000.000 (

75.750 )

-

(

686.903.804)

10.000.000 (

75.605 )

-

(

685.586.775)

23.600.000

19.565

90.554.727
90.554.727(

-

Jangka waktu/
Period

25 November 2011 25 November 2013/

25 November 2011 25 November 2013/
11 Maret/ March
2011 - 23 April 2016

1.372.490.579)

PT Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesia

Pada 16 Juni 2011, SMP mengadakan perjanjian
transaksi interest rate swap dengan PT Bank UOB
Indonesia, untuk memitigasi eksposur risiko tingkat
suku bunga pinjaman jangka panjang SMP sebesar
USD 24.000.000. Jangka waktu dari transaksi interest
rate swap tersebut berlaku sejak tanggal 30 Juni 2011
sampai dengan tanggal 30 April 2016. Suku bunga per
tahun pinjaman bank jangka panjang dari PT Bank
UOB Indonesia tersebut di-swap dari suku bunga
mengambang (Cost of Fund + 2,5%) menjadi suku
bunga tetap (pada 4,15%). Beban bunga atas transaksi
interest rate swap tersebut sebesar Rp 2.330.934.160,
dan Rp 1.192.805.964 masing-masing untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan
2011.

On 16 June 2011, SMP entered into an interest rate
swap transaction agreement with PT Bank UOB
Indonesia, to mitigate the interest rate risk exposure
of SMP’s long term bank loans of USD 24,000,000. The
term of the interest rate swap transaction is valid
from 30 June 2011 up to 30 April 2016. The interest
rate per annum of the long term bank loan from
PT Bank UOB Indonesia is swapped from floating
interest rate (Cost of Fund + 2.5%) into fixed interest
rate (4.15%). The interest expense on swap transaction
was
amounting
to
Rp 2,330,934,160
and
Rp 1,192,805,964 for the years ended 31 December
2012 and 2011, respectively.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Ltd, Cabang Jakarta (HSBC) dan PT Bank UOB
Indonesia

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd,
Cabang Jakarta (HSBC) and PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 13 Oktober 2011, TWU mengadakan dua
kontrak swap dengan The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd, Cabang Jakarta (HSBC) dan
PT Bank UOB Indonesia, Cabang Jakarta (UOBI) dengan
jumlah nosional masing-masing kontrak sebesar
USD 10.000.000 dan dengan tingkat bunga tetap
sebesar 4,65%per tahun dari. Penyelesaian interest
rateswap tersebut akan dilakukan setiap tiga bulan
mulai sejak tanggal tanggal 27 Februari 2012 sampai
dengan 25 November 2013.

On 13 October 2011, TWU entered into two swap
contracts with The Hongkong and ShanghaiBanking
Corporation Ltd., Jakarta Branch (HSBC) and PT Bank
UOB Indonesia, Jakarta Branch (UOBI) with notional
amount per contract of USD 10,000,000 and a fixed
rate per annum of 4.65%. The interest rate swap
settlements are agreed to be made on a quarterly basis
starting from 27 February 2012 until 25 November
2013. Due to the absence of documentation in relation
to such hedge transaction, the initial unrealized loss on
hedging instrument was charged to the current
consolidated statement of comprehensive income.
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LIABILITAS KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

25. DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES (Continued)

Setiap instrumen derivatif (termasuk instrumen
derivatif melekat), diakui sebagai aset atau liabilitas
berdasarkan nilai wajar setiap kontrak. Berdasarkan
kriteria khusus untuk akuntansi lindung nilai,
instrumen derivatif di atas tidak memenuhi
persyaratan tersebut dan oleh karena itu tidak
dikategorikan sebagai lindung nilai yang efektif untuk
tujuan
akuntansi.
Aset
keuangan
tersebut
dikategorikan kedalam nilai wajar melalui laporan laba
rugi

26.

Exhibit E/115

WESEL BAYAR

Each derivative instrument (including embedded
derivatives) are recognized as either asset or liability
based on the fair value of each contract. Based on the
specific requirements for hedge accounting, the above
derivative instruments do not qualify and are not
designated as hedge activities for accounting purposes.
This financial assets is categorized under fair value
through profit and loss

26. NOTES PAYABLE

Pada tanggal 15 September 2004, MGTI Finance
Company Ltd. (MGTI Finance), entitas anak dari MGTI,
menerbitkan wesel bayar yang dijamin dengan jumlah
keseluruhan sebesar USD 270.000.000 yang dijamin
oleh MGTI dan MGTI Finance B.V. Seluruh wesel bayar
dijual pada nilai nominalnya.

On 15 September 2004, MGTI Finance Company Ltd.
(MGTI Finance), a subsidiary of the MGTI, issued
guaranteed
secured
notes
payable
totaling
USD 270,000,000 which guaranteed by MGTI and MGTI
Finance B.V. The entire notes payable were sold at par
value.

Saldo wesel bayar pada tanggal 31 Desember 2010
adalah sebagai berikut:

The outstanding notes payable as of 31 December 2010
was as follows:

31 Desember 2010
Wesel bayar tahun 2011

Tanggal jatuh
tempo/
Maturity date
15 Januari 2011/
15 January 2011

Tingkat bunga per tahun/
Annual interest rate

Nilai nominal/
Nominal value

9%

Selisih kurs mata uang
asing

179.820.000.000

(

956.000.000 )

31 Desember 2010
Notes payable of year
2011
Foreign exchange
difference

178.864.000.000
Dikurangi:
Biaya emisi wesel bayar
yang belum
diamortisasi

Less:
(

Bersih

1.868.000.000 )
176.996.000.000

Unamortized notes
payable issuance cost
Net

Wesel Bayar tahun 2011

The 2011 Notes Payable

Wesel bayar tahun 2011 merupakan wesel bayar yang
dijamin dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9%
per tahun, terutang setiap 6 (enam) bulan, terhitung
sejak tanggal 15 Maret 2005. Keseluruhan wesel bayar
tahun 2011 tersebut akan jatuh tempo pada tanggal
15 Januari 2011.

The 2011 notes payable is a guaranteed secured notes
payable with fixed interest rate of 9% per annum,
payable in every 6 (six) months, commencing from
15 March 2005. The 2011 notes payable will be due
upon maturity on 15 January 2011.

Pada tanggal penerbitannya, wesel bayar tersebut
memperoleh peringkat B+ dari Standard and Poor’s
Rating Services.

On the issuance date, such notes payable have been
rated at B+ by the Standard and Poor’s Rating Services.
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WESEL BAYAR (Lanjutan)

26. NOTES PAYABLE (Continued)

MGTI Finance meneruskan hasil penerimaan dari wesel
bayar tersebut kepada MGTI Finance B.V. (MGTI
Finance BV), yang kemudian meneruskan hasil
penerimaan tersebut kepada MGTI. MGTI menggunakan
penerimaan bersih atas wesel bayar tahun 2007 dan
2010 tersebut untuk melunasi keseluruhan pokok,
bunga, dan tagihan lainnya yang jatuh tempo
berdasarkan fasilitas kredit sindikasi antara MGTI, DBS
Bank Ltd., dan beberapa kreditur. Wesel bayar tahun
2011 diterbitkan oleh MGTI untuk tujuan pelunasan
pinjaman
kepada
pemegang
saham
sebesar
USD 20.000.000.

MGTI Finance chanelled the entire proceeds of the
notes payable to MGTI Finance B.V. (MGTI Finance BV),
which then chanelled the proceeds to MGTI. MGTI used
the net proceeds of the 2007 and 2010 notes payable to
repay the entire principal, interest, and other accounts
due under the syndicated credit facility between MGTI,
DBS Bank Ltd., and other certain lenders. The 2011
notes payable were issued to the Company in
consideration for the discharge of USD 20,000,000
owed under a shareholder loan.

MGTI Finance menunjuk DB Trustees (Hongkong)
Limited sebagai Notes Trustee dan Security Trustee,
dan Deutsche Bank AG, Hongkong sebagai Principal
Paying Agent dan Transaction Administrator.

MGTI Finance assigned DB Trustees (Hongkong) Limited
as Notes Trustee and Security Trustee, and Deutsche
Bank AG, Hongkong as Principal Paying Agent and
Transaction Administrator.

Amortisasi biaya penerbitan wesel bayar sebesar
Rp 960.000.000 dan Rp 3.869.000.000 masing-masing
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010.

Amortization of notes payable issuance cost was
amounting Rp 960,000,000 and Rp 3,869,000,000 for
the years ended 31 December 2011 and 2010,
respectively.

Beban bunga atas wesel bayar sebesar Rp 658.000.000
dan Rp 94.501.000.000 masing-masing untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011
dan 2010.

Interest expenses on notes payable were amounting to
Rp 658,000,000 and Rp 94,501,000,000 for the years
ended 31 December 2011 and 2010, respectively.

Wesel bayar tersebut bersifat tidak dapat dibatalkan
dan dijamin tanpa syarat untuk pembayaran pokok,
premi, bunga dan jumlah-jumlah tambahan oleh MGTI
dan sebatas jumlah yang diterima dari MGTI, oleh
MGTI Finance BV; dan dijamin dengan sejumlah
jaminan yang mencakup:

The notes are irrevocably and unconditionally
guaranteed as to the payment of principal, premium,
interest and any additional amounts by MGTI and to
the extent of money received from MGTI, by MGTI
Finance BV; and secured by a package of security,
including:

(1) Jaminan atas modal saham MGTI Finance (sebagai
“Penerbit”), MGTI Finance BV dan MGTI (keduanya
sebagai “Penjamin”), dan beberapa entitas induk
lainya.
(2) Jaminan atas beberapa rekening bank tertentu
milik Penerbit dan Penjamin.
(3) Jaminan fidusia atas aset bergerak dan piutang
MGTI, dan
(4) Hak MGTI berdasarkan Perubahan Perjanjian KSO.

(1) Pledges over the share capital of MGTI Finance (as
the “Issuer”), MGTI Finance BV. and MGTI (both as
the “Guarantors”), and certain parent entities.
(2) Pledges over certain bank accounts of the Issuer
and the Guarantors.
(3) Fiduciary transfer of movable assets and
receivables of MGTI, and
(4) An assignment of MGTI’s rights under the
Amended JO Agreement.

Perjanjian tersebut mensyaratkan adanya pembatasanpembatasan dan kewajiban tertentu yang harus
dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain berupa
pembatasan atas pembagian dividen dan pembayaran
yang dibatasi lainnya, perolehan pinjaman, pemberian
kepemilikan surat berharga, transaksi dengan pihak
afiliasi,
penjualan
aset, pendirian
anak-anak
perusahaan baru, perubahan jenis usaha dan
ketentuan atas kepemilikan rekening bank tertentu.

Those Agreement prescribes several negative covenants
to the Company, entails restrictions and certain
obligation that should be met by the Company, which
among others, are limitation on; dividends and other
restricted payments, the incurrence of indebtedness,
granting of security interests, transaction with
affiliates, sales of assets, the establishment of new
subsidiaries, changes in the nature of their business
and covenants as to the maintenance of certain bank
accounts.

Pada setiap tanggal pelaporan, MGTI telah memenuhi
seluruh persyaratan wesel bayar.

At each reporting date, MGTI was in compliance with
the covenants of its notes payable.
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FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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WESEL BAYAR (Lanjutan)

26. NOTES PAYABLE (Continued)

Wesel bayar tahun 2011 telah dilunasi pada tahun
2011.
27.

PINJAMAN KEPADA PIHAK KETIGA

27. LOAN FROM THIRD PARTY

Lawnfield Pacific Limited

28.

The 2011 notes payable were fully repaid in 2011.

2012

2011

-

-

Dikurangi:
Bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun

-

-

Bagian jangka panjang

-

-

2010
5.239.742.613

Lawnfield Pacific Limited
Less:

5.239.742.613

Current portion

-

Long-term portion

Berdasarkan Perjanjian antara SSB, Entitas Anak,
dengan Lawnfield Pacific Ltd. (Lawnfield), SSB
memperoleh fasilitas pinjaman dari Lawnfield, pihak
ketiga yang berkedudukan di British Virgin Island,
dengan
batas
maksimum
kredit
sebesar
USD 650.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga
sebesar 5,5% per tahun, dengan jatuh tempo
pembayaran pokok dan bunga pada tanggal
6 April 2011.

Based on the Agreement between SSB, a subsidiary,
and Lawnfield Pacific Ltd. (Lawnfield), SSB obtained a
loan facility from Lawnfield, a third party domiciled in
British Virgin Island, with a maximum credit limit of
USD 650,000. The loan bears interest at rate of 5.5%
per annum. The loan principal as well as the interest
will be due for repayment on 6 April 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo pinjaman
kepada Lawnfield sebesar USD 582.776,4 atau setara
dengan Rp 5.239.742.613.

As of 31 December 2010, the outstanding loan from
Lawnfield was amounting to USD 582,776.4 or
equivalent to Rp 5,239,742,613.

Beban bunga atas pinjaman kepada Lawnfield sebesar
Rp 16.005.819 dan Rp 381.234.614 masing-masing
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010.

Interest expenses on loan from Lawnfield were
amounting to Rp 16,005,819 and Rp 381,234,614 for the
years ended 31 December 2011 and 2010, respectively.

Tidak terdapat jaminan atas pinjaman tersebut.

This loan was not secured by any collateral.

Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tahun 2011.

This loan was fully repaid in 2011.

CADANGAN IMBALAN PASCA KERJA

28. ALLOWANCE FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Grup menghitung cadangan imbalan pasca-kerja sesuai
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.
Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja
tersebut masing-masing sebanyak 140, 129 dan 48
karyawan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan
2010.

The
Group
determines
its
allowance
for
post-employment benefits in accordance with
Manpower Law No. 13/ 2003. The number of employees
entitled to the benefits was 140, 129 and 48 employees
as of 31 December 2012, 2011 and 2010, respectively.

Rincian cadangan imbalan
adalah sebagai berikut:

The details of the allowance for post-employment
benefits are as follows:

pasca-kerja

karyawan

2012

2011

Nilai kini kewajiban imbalan pasti
Biaya jasa lalu yang belum diakui (
Kerugian aktuarial yang belum
diakui
(

15.604.004.736
1.814.601.680)(

11.213.488.156
1.284.606.270)

2.100.426.224)(

1.240.484.095)

Jumlah – Bersih

11.688.976.832

8.688.397.791
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2010
1.750.000.000
1.750.000.000

Present value of defined benefit
obilgation
Unrecognized past service cost
Unrecognized actuarial losses
Total - Net
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CADANGAN IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

28. ALLOWANCE
(Continued)

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi
keuangan konsolidasian sebagai berikut:
2012
Saldo awal
Beban tahun berjalan
Akuisisi entitas anak
Pembayaran tahun berjalan
Penyesuaian selisih kurs karena
penjabaran laporan keuangan
entitas anak

(

Saldo akhir

1.250.000.000
500.000.000
-

-

11.688.976.832

-

8.688.397.791

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:
2012

BENEFITS

2010

1.750.000.000
7.997.376.791
691.021.000
1.750.000.000)

35.161.241

POST-EMPLOYMENT

Movements in the liability recognised in the
consolidated statement of financial position are as
follows:
2011

8.688.397.791
6.355.765.300
3.390.347.500)(

FOR

1.750.000.000

Beginning balance of the year
Expenses during the year
Acquisition of subsidiary
Settlement during the year
Foreign exchange adjustment due
to translation of subsidiaries’
financial statement
Ending balance

The amounts recognised in the consolidated
statements of comprehensive income are as follows:
2011

2010

Biaya jasa kini
Biaya jasa masa lalu
Amortisasi atas (keuntungan)
kerugian aktuarial
Biaya bunga

4.492.603.031
230.545.577 (

2.157.863.110
10.917.746)

3.318.939
696.427.947

454.929.157

Sub-jumlah
Beban imbalan pasca-kerja
tahun-tahun sebelumnya

5.422.895.494

2.601.874.521

932.869.806

5.395.502.270

Jumlah

6.355.765.300

7.997.376.791

500.000.000
500.000.000
500.000.000

Current service cost
Past service cost
Amortization of actuarial
(gain) losses
Interest cost
Sub-total
Previous years employee
benefits expenses
Total

Perhitungan imbalan kerja untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris
independen. Sedangkan perhitungan imbalan kerja
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2010 dihitung berdasarkan kesepakatan dengan
karyawan, sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan
No. 13/2003.

The cost for providing employee benefits for the year
ended 31 December 2012 and 2011 was calculated by
PT Dian Artha Tama, an independent actuary. While
the cost for providing employee benefits for the year
ended 31 December 2010 was determined based on an
agreement with the employees of the Company, in
accordance with Manpower Law No. 13/2003.

Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan
penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the
following key assumptions:

Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Tingkat kematian
Tingkat cacat
Tingkat pengunduran diri karyawan
Usia pensiun

2012

2011

6%
8%
Indonesia II (1999)
0%
4%
55 tahun/ years

6%
8%
Indonesia II (1999)
0%
4%
55 tahun/ years
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Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Disability rate
Resignation rate
Retirement age
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MODAL SAHAM

29. SHARE CAPITAL

Susunan
pemegang
saham
Perusahaan
dan
kepemilikannya
masing-masing
pada
tanggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai
berikut:
2012

Pemegang saham
PT Unitras Pertama
Edwin Soeryadjaya
Sandiaga S. Uno
PT Saratoga Intiperkasa
Jumlah

2011 dan 2010

Pemegang saham

Exhibit E/119

The composition of the shareholders of the Company
and their respective ownership interests as of
31 December 2012, 2011 and 2010 are as follows:

Ditempatkan dan disetor penuh/
Issued and fully paid-up
Persentase
kepemilikan/
Saham/
Percentage
Jumlah/
Shares
of ownership
Amount

2012

Shareholders

85.725
79.220
79.220
2

35,1092
32,4450
32,4450
0,0008

85.725.000.000
79.220.000.000
79.220.000.000
2.000.000

PT Unitras Pertama
Edwin Soeryadjaya
Sandiaga S. Uno
PT Saratoga Intiperkasa

244.167

100

244.167.000.000

Total

Ditempatkan dan disetor penuh/
Issued and fully paid-up
Persentase
kepemilikan/
Saham/
Percentage
Jumlah/
Shares
of ownership
Amount

2011 and 2010

Shareholders

PT Unitras Pertama
Edwin Soeryadjaya
Sandiaga S. Uno
PT Saratoga Intiperkasa

2.700
2.499
2.499
2

35,0649
32,4546
32,4546
0,0259

2.700.000.000
2.499.000.000
2.499.000.000
2.000.000

PT Unitras Pertama
Edwin Soeryadjaya
Sandiaga S. Uno
PT Saratoga Intiperkasa

Jumlah

7.700

100

7.700.000.000

Total

Berdasarkan
akta
Notaris
No.
11
tanggal
18 September 2012 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan
menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan, dari
sebesar
Rp
10.000.000.000
menjadi
sebesar
Rp 500.000.000.000 dan modal ditempatkan dan
disetor Perusahaan, dari sebesar Rp 7.700.000.000
menjadi sebesar Rp 244.167.000.000 melalui
penerbitan 236.467 saham baru yang diambil bagian
oleh PT Unitras Pertama, Edwin Soeryadjaya dan
Sandiaga S. Uno masing-masing sebanyak 83.025
saham, 76.721 saham dan 76.721 saham.
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Based on Notarial Deed No. 11 dated 18 September
2012 from Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in
Jakarta, the shareholders of the Company resolved to
approve the increase in the authorized capital of the
Company,
from
Rp
10,000,000,000
to
Rp 500,000,000,000 and issued and paid-up capital of
the
Company,
from
Rp
7,700,000,000
to
Rp 244,167,000,000 through the issuance of 236,467
new shares that were fully subscribed by PT Unitras
Pertama, Edwin Soeryadjaya and Sandiaga S. Uno of
83,025 shares, 76,721 shares and 76,721 shares,
respectively.
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SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURASI ENTITAS
SEPENGENDALI

2012
Keuntungan atas pelepasan
entitas asosiasi kepada
entitas sepengendali
PT Adaro Energy Tbk
PT Alam Tri Abadi
PT Sapta Indra Sejati
PT Alberta Investama Sedaya
(Catatan 4)
Lain-lain

3.728.331.367.402
172.296.924.956
24.474.945.000
(

Akuisisi entitas anak dan
entitas asosiasi
PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Mitra Pinasthika Mustika
PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk
(
PT Bumi Hijau Asri
(Catatan 4)
(
PT Alberta Investama Sedaya
Lain-lain
(

30. DIFFERENCE
IN
VALUE
OF
RESTRUCTURING
TRANSACTIONS BETWEEN ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL

2011
Disajikan kembali
Catatan 3) /
As restated
(Note 3)

3.728.331.367.402
172.296.924.956
24.474.945.000

40.584.191.088)
1.311.384.338
3.885.830.430.608
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4.331.659.651
3.929.434.897.009

195.725.982.663
27.332.257.808

195.725.982.663
27.332.257.808

478.424.415.469)(

328.538.201.014))

2.108.066.846)(
(
(
257.474.241.844)(

2.108.066.846)(
31.500.465.913)) (
68.761.024)) (
139.157.254.326))

2010
Disajikan kembali
Catatan 3) /
As restated
(Note 3)

3.728.331.367.402
172.296.924.956
24.474.945.000
-

Gain on divestment of
associates to entities
under common control
PT Adaro Energy Tbk
PT Alam Tri Abadi
PT Sapta Indra Sejati
PT Alberta Investama Sedaya
(Note 4)
Others

3.925.103.237.358

195.725.982.663
27.332.257.808
2.102.632.599)
31.500.465.913))
2.345.763.116)

Acquisition of subsidiaries
and associates
PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Mitra Pinasthika Mustika
PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk
PT Bumi Hijau Asri
(Note 4)
PT Alberta Investama Sedaya
Others

187.109.378.843

Bagian Perusahaan dan entitas
anak atas saldo selisih
transaksi restrukturisasi
entitas sepengendali di
laporan keuangan entitas
asosiasi
PT Saratoga Infrastruktur
PT Adaro Strategic Capital
(
PT Adaro Strategic Lestari
(
PT Provident Agro Tbk
(

53.425.577.163
1.590.595.500.000)(
634.041.566.306)) (
158.358.691.920))

1.590.595.500.000)(
634.041.566.306)) (
-

Share in difference in value
of restructuring transaction
between entities under
common control of
the Company and
subsidiaries in the
associates’ financial
statements
PT Saratoga Infrastruktur
1.590.595.500.000)
PT Adaro Strategic Capital
634.041.566.306))
PT Adaro Strategic Lestari
PT Provident Agro Tbk

(

2.329.570.181.062)(

2.224.637.066.306)(

2.224.637.066.306)

1.298.786.007.701

1.565.640.576.377

1.887.575.549.895

Jumlah
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SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURASI ENTITAS
SEPENGENDALI (Lanjutan)

30. DIFFERENCE
IN
VALUE
OF
RESTRUCTURING
TRANSACTIONS BETWEEN ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL (Continued)

PT Sapta Indra Sejati (SIS)

PT Sapta Indra Sejati (SIS)

Pada tanggal 3 April 2008, Perusahaan melepas 11,29%
kepemilikannya di SIS kepada PT Adaro Energy Tbk,
entitas afiliasi, dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp 63.509.945.000. Nilai tercatat pada saat pelepasan
sebesar Rp 39.035.000.000.

On 3 April 2008, the Company divested 11.29%
ownership interests in SIS to PT Adaro Energy Tbk, an
affiliate, totaling Rp 63,509,945,000. The carrying
amount at the divestment was amounting to
Rp 39,035,000,000.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih nilai
pelepasan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 24.474.945.000 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of consideration received over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 24,474,945,000 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entites under common control.

PT Alam Tri Abadi (ATA)

PT Alam Tri Abadi (ATA)

Pada tanggal 2 Mei 2008, Perusahaan melepas 33,33%
kepemilikannya di ATA kepada PT Adaro Energy Tbk,
entitas afiliasi, dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp 237.330.916.956. Nilai tercatat pada saat pelepasan
sebesar Rp 65.033.992.000.

On 2 May 2008, the Company divested 33.33%
ownership interests in ATA to PT Adaro Energy Tbk, an
affiliate, totaling Rp 237,330,916,956. The carrying
amount at the divestment was amounting to
Rp 65,033,992,000.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih nilai
pelepasan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 172.296.924.956 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of consideration received over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 172,296,924,956 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entites under common control.

PT Adaro Energy Tbk (AE)

PT Adaro Energy Tbk (AE)

Pada tanggal 23 Juli 2009, Perusahaan melepas
kepemilikannya di AE kepada PT Adaro Strategic
Investment
(ASI),
entitas
afiliasi,
sebanyak
3.680.000.000 saham dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 4.121.600.000.000. Nilai tercatat pada saat
pelepasan sebesar Rp 393.268.632.598.

On 23 July 2009, the Company divested its ownership
interests in AE to PT Adaro Strategic Investment, an
affiliated,
of
3,680,000,000
shares
totaling
Rp 4,121,600,000,000. The carrying amount at the
divestment was amounting to Rp 393,268,632,598.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih nilai
pelepasan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 3.728.331.367.402 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of consideration received over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 3,728,331,367,402 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entites under common control.
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SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURASI ENTITAS
SEPENGENDALI (Lanjutan)

30. DIFFERENCE
IN
VALUE
OF
RESTRUCTURING
TRANSACTIONS BETWEEN ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL (Continued)

PT Wahana Anugerah Sejahtera (WAS)

PT Wahana Anugerah Sejahtera (WAS)

Pada tanggal 16 Oktober 2009, WAS meningkatkan
modal ditempatkan dan disetornya melalui penerbitan
saham baru sebanyak 27.000 saham dengan nominal
Rp 1.000.000 per
lembar. Perusahaan mengambil
bagian atas seluruh saham yang baru diterbitkan
tersebut
dengan
biaya
perolehan
sebesar
Rp 27.000.000.000 sehingga kepemilikan Perusahaan di
WAS sebesar 98,18%. Nilai tercatat pada saat akuisisi
sebesar Rp 222.725.982.663.

On 16 October 2009, WAS increased its issued and paid
in capital through the issuance of 27,000 new shares
with par value of Rp 1,000,000 per share. The Company
subscribed all the new shares issued for a purchase
consideration of Rp 27,000,000,000, thus the
Company’s ownership interests in WAS became 98.18%
The carrying amount at the acquisition was amounting
to Rp 222,725,982,663.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih nilai
pelepasan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 195.725.982.663 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of consideration received over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 195,725,982,663 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entites under common control.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)

Pada tanggal 30 Mei 2011, WAS, entitas anak
mengakuisisi 190.589.925
saham TBIG dari Edwin
Soeryadjaya (ES) dan Sandiaga S. Uno (SSU), pihakpihak berelasi, dengan biaya perolehan sebesar
Rp 424.062.583.125. Nilai tercatat pada saat akuisisi
sebesar Rp 95.524.382.111.

On 30 May 2011, WAS, a subsidiary acquired
190,589,925 shares of TBIG from Edwin Soerdyadjaya
(ES) and Sandiaga S. Uno (SSU), related parties, with a
purchase price of Rp 424,062,583,125. The carrying
amount
of
acquisition
was
amounting
to
Rp 95,524,382,111.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih nilai
pelepasan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 328.538.201.014 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of consideration received over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 328,538,201,014 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entites under common control.

Pada tanggal 11 Desember 2012, WAS, entitas anak
mengakuisisi 29.874.530 saham TBIG dari Edwin
Soeryadjaya (ES) dan Sandiaga S. Uno, pihak-pihak
berelasi,
dengan
biaya
perolehan
sebesar
Rp 174.766.003.200. Nilai tercatat pada saat akuisisi
sebesar Rp 24.879.788.745.

On 11 December 2012, WAS, a subsidiary acquired
29,874,530 shares of TBIG from Edwin Soerdyadjaya
(ES) and Sandiaga S. Uno, related parties, with a
purchase price of Rp 174,766,003,200. The carrying
amount
of
acquisition
was
amounting
Rp 24,879,788,745.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih nilai
pelepasan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 149.886.214.455 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of consideration received over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 149,886,214,455 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entites under common control.
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31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURASI ENTITAS
SEPENGENDALI (Lanjutan)

30. DIFFERENCE
IN
VALUE
OF
RESTRUCTURING
TRANSACTIONS BETWEEN ENTITIES UNDER COMMON
CONTROL (Continued)

PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM)

PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM)

Pada tanggal 3 September 2010, Perusahaan
mengakuisisi 87.500 saham MPM dari PT Unitras
Pertama (UP), pemegang saham mayoritas, dengan
biaya perolehan sebesar Rp 130.075.000.000. Nilai
tercatat pada saat akuisisi sebesar Rp 157.407.257.808.

On 3 September 2010, the Company acquired 87,500
shares of MPM from PT Unitras Pertama (UP), as
majority shareholder, with a purchase price of
Rp 130,075,000,000. The carrying amount of acquisition
was amounting Rp 157,407,257,808.

Sesuai dengan PSAK No. 38, transaksi tersebut
merupakan transaksi dengan pihak yang berada di
bawah pengendalian yang sama. Selisih lebih nilai
pelepasan atas nilai tercatat bersih pada tanggal
akuisisi sebesar Rp 27.332.257.808 dicatat sebagai
selisih
nilai
transaksi
restrukturisasi
entitas
sepengendali.

In accordance with PSAK No. 38 the above transaction
represents transaction between entities under common
control. The excess of consideration received over the
carrying value of net assets acquired at the date of
acquisition amounting to Rp 27,332,257,808 was
recorded as difference in value of restructuring
transaction of entites under common control.

PT Alberta Investama Sedaya (AIS)

PT Alberta Investama Sedaya (AIS)

Pada tanggal 12 Agustus 2004, PT Mitra Global
Telekomunikasi Indonesia (MGTI), entitas anak tidak
langsung melalui AIS melakukan merger dengan
PT Alberta Telecommunication (ALTEL), entitas induk
dari MGTI, dimana MGTI menjadi entitas yang
dipertahankan. Merger tersebut dilakukan antara
entitas dibawah pengendalian bersama dan oleh
karenanya dicatat dengan menggunakan metode
penyatuan kepemilikan.

On 12 August 2004, PT Mitra Global Telekomunikasi
Indonesia (MGTI), an indirect subsidiary through AIS,
merged with PT Alberta Telecommunication (ALTEL), a
parent entity of MGTI, whereby MGTI was the surviving
entity. The merger was carried out between entities
under common control and, accordingly, was accounted
for similar to pooling of interest method.

SURPLUS REVALUASI DARI ENTITAS ASOSIASI

31. SURPLUS OF REVALUATION OF ASSOCIATES

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010,
surplus revaluasi berasal dari selisih antara nilai
wajar pada tanggal revaluasi dengan jumlah
tercatat aset tetap PA, perusahaan asosiasi.
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As of 31 December 2012, 2011 and 2010, surplus of
revaluation arising from the difference in fair value
of the date of revaluation with carrying amount of
equipments of PA, an associate.
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KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

32. OTHER EQUITY COMPONENT
2012

Perubahan ekuitas dari entitas
asosiasi
PT Interra Indo Resources
PT Saratoga Power
PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk
PT Saratoga Infrastruktur
(
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (
PT Provident Agro Tbk
Lain-lain
(
Akuisisi dari kepentingan nonpengendali
PT Wahana Anugerah Sejahtera

384.615.271.598
54.266.288.376)
39.050.500.000)(
97.131.799.560
1.367.249)

240.696.313.948
64.949.652.386
21.963.500.000)
-

391.914.427.687

288.429.846.789

311.803.785.044

3.802.381.262
944.999.193

420.609.318.499

-

Acquistion from non-controlling
interests
PT Wahana Anugerah
Sejahtera

311.803.785.044

Total

33. NON-CONTROLLING INTEREST

Rincian bagian kepentingan non-pengendali atas
ekuitas entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai
berikut:

2012

Saldo akhir

3.802.381.262

-

288.429.846.789

KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Saldo awal
Bagian atas laba (rugi) bersih
Setoran modal di entitas anak
oleh kepentingan nonpengendali
Penyesuaian sehubungan dengan
penerapan pertama kali
PSAK No. 15 (Revisi 2009) dan
PSAK No. 22 (Revisi 2010)
Pendapatan komprehensif lainnya
Akuisisi dari kepentingan nonpengendali
Pelepasan entitas anak
Pembagian dividen oleh
entitas anak
Kepentingan non-pengendali dari
kombinasi bisnis
Uang muka setoran modal

2010
Changes in equity of associate
PT Interra Indo Resources
PT Saratoga Power
PT Tower Bersama
243.051.751.397
Infrastructure Tbk
64.949.652.385
PT Saratoga Infrastruktur
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
PT Provident Agro Tbk
Other

3.133.729.372
351.782.782

28.694.890.812

Jumlah

33.

2011

The detail of the non-controlling interests’ share in
equity of the consolidated subsidiaries are as follows:

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

64.682.789.791
90.271.483.308 (

52.914.390.236
37.258.623.145)

7.323.390.000

22.500.000.000

(

(
9.278.368.586)(

(
(

29.743.549.371)
1.147.011.735)(

(

618.650.994)(
121.490.082.413

2010
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)
22.691.170.922
9.077.158.327

Beginning balance
Share in net profit (loss)

49.227.690.975
9.329.498.235

Paid-up capital in Subsidiaries
by non-controlling interests
Adjustment with respect to the
first time adoption of
PSAK No. 15 (Revised 2009) and
PSAK No. 22 (Revised 2010)
2.756.309)
Other comprehensive income
Acquisition from non-controlling
interests
Divestment of subsidiaries
Distribution of dividends by
6.467.500.001)
subsidiaries
Non-controlling interests from
1.497.217.297
business combination
26.119.100.000
Advances for capital

64.682.789.791

52.914.390.236

234.105.214)
95.306.535)(
31.009.206.961)
691.547.800)(
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PENDAPATAN – BERSIH

34. REVENUES – NET

2012
Pihak ketiga
Penjualan barang
Jasa pelayaran
Pendapatan keuangan
Pendapatan dari investasi pada
aset keuangan lainnya
Pendapatan Kerja Sama Operasi
Lain-lain

Pihak berelasi (Catatan 39)
Pendapatan sewa
Jumlah

2011
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2010
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

1.069.331.045.304
59.456.454.806
-

37.446.833.808
24.334.896

41.240.797

4.505.377.526
750.028.000.000
45.506.113

2.356.795.021.370

1.128.828.740.907

754.578.883.639

1.306.380.880

1.180.876.860

1.129.534.560

Related party (Note 39)
Lease revenue

2.358.101.402.250

1.130.009.617.767

755.708.418.199

Total

Rincian transaksi penjualan kepada satu pelanggan
pihak ketiga yang melebihi 10% dari penjualan
bersih:
2012

-

Third parties
Sales of goods
Shipping services
Finance income
Revenue from investment in
other financial assets
Joint Operation revenue
Others

2.211.961.453.813
69.090.671.577
38.271.727.276

Detail of sales transactions to a third party
customer which greater than 10% of net sales:
2011

2010

PT Pertamina Patra Niaga
PT Mitsui and Co. Energy
Trading Singapore Pte Ltd.,
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

1.508.058.572.300

692.640.942.065

258.620.698.140
-

114.247.243.708
-

PT Pertamina Patra Niaga
PT Mitsui and Co. Energy
Trading Singapore Pte Ltd.,
750.028.000.000 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Jumlah

1.766.679.270.440

806.888.185.773

750.028.000.000
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BEBAN POKOK PENDAPATAN

35. COST OF REVENUES

2012
Beban pokok penjualan barang
Persediaan bahan baku:
Awal
Akuisisi entitas anak
Pembelian
Akhir

2010

1.979.964.757.213
9.128.537.996)(

14.369.367.405
956.764.336.475
23.071.030.800)

-

Bahan baku yang digunakan
Upah langsung
Beban pabrikasi:
Penyusutan aset tetap
(Catatan 15)
Suku cadang, bahan kimia dan
perlengkapan
Perbaikan dan pemeliharaan
Utilitas
Asuransi
Lain-lain

1.993.907.250.017
5.686.261.870

948.062.673.080
8.246.083.264

-

20.589.334.636

11.687.884.157

-

Jumlah beban produksi

2.031.368.883.387

Persediaan dalam proses:
Awal
Akuisisi entitas anak
Akhir

23.071.030.800

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

(

Penyesuaian selisih kurs karena
penjabaran laporan keuangan
entitas anak
Jumlah beban pokok penjualan
barang (Dipindahkan)

-

Total production cost

-

Work in process inventory:
Beginning
Acquisition of subsidiary
Ending

983.035.996.315

-

Cost of production

136.941.910.010
12.832.741.865
10.652.185.934)
71.583.015.336)

-

5.145.394.804
1.633.849.446
1.597.524.571
331.129.626
672.236.485)
976.032.302.463

2.656.124.005

Beban pokok produksi
Persediaan barang jadi:
Awal
Akuisisi entitas anak
Pembelian
Pelepasan entitas anak
Akhir

-

Raw material used
Direct labor
Overhead:
Depreciation of property, plant
and equipments (Note 15)
Spare parts, chemicals and
supplies
Repair and maintenance
Utilities
Insurance
Others

7.828.738.601
1.310.868.889
854.428.883
732.612.726
459.387.765 (

(

71.583.015.336
(

9.659.817.857
2.656.124.005)

1.460.958.586)(
2.032.564.048.806

(
68.297.504.266)(

193.644.638
2.036.043.204.514

Cost of goods sold
Raw material inventory:
Beginning
Acquisition of subsidiary
Purchase
Ending

1.050.575.446.920
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-

Finished goods inventory:
Beginning
Acquisition of subsidiary
Purchase
Divestment of subsidiary
Ending
Foreign exchange adjustment
due to translation of
subsidiaries’ financial
statements

-

Total cost of goods sold
(Brought forward)
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BEBAN POKOK PENDAPATAN (Lanjutan)

2012
Jumlah beban pokok penjualan
barang (Pindahan)

2.036.043.204.514

35. COST OF REVENUES (Continued)
2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)
1.050.575.446.920

2010
-

Total cost of goods sold
(Carried forward)
Cost of shipping service
Depreciation of property, plant
and equipments (Note 15)
Salaries and allowances
Shipping operational
Insurance
Supplies and spare parts
Catering
Travelling
Documents
Others
Total cost of shipping
services

Beban pokok pendapatan jasa
pelayaran
Penyusutan aset tetap
(Catatan 15)
Gaji dan tunjangan
Operasional kapal
Asuransi
Perlengkapan dan suku cadang
Katering
Perjalanan dinas
Dokumen
Lain-lain

17.553.254.006
5.688.547.590
2.285.249.681
3.881.444.334
1.959.056.132
1.878.619.320
1.262.937.674
332.253.278
1.416.560.259

12.096.885.318
4.399.048.191
4.305.203.355
3.588.451.084
2.034.317.627
1.605.198.582
1.281.325.787
2.889.384.638

-

Jumlah beban pokok
pendapatan jasa pelayaran

36.257.922.274

32.199.814.582

-

Beban pokok pendapatan sewa
Penyusutan properti investasi
(Catatan 14)
Beban pokok pendapatan Kerja
Sama Operasi
Amortisasi hak atas pendapatan
Kerja Sama Operasi
(Catatan 16)
Jumlah

1.191.798.179

369.782.721

Cost of Joint Operation revenue
2.073.492.924.967

-

2012
1.971.178.691.160

244.169.000.000

1.083.145.044.223

Rincian transaksi pembelian kepada satu pemasok
pihak ketiga yang melebihi 10% dari pembelian
bersih:

Mobil Cepu Limited

369.782.721

Cost of lease revenue
Depreciation of investment
properties (Note 14)

2010

946.669.958.715
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Total

Detail of purchase transactions to a third party
supplier which greater than 10% of net purchases:
2011

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan
2010, tidak terdapat pembelian yang dilakukan dengan
pihak berelasi.

244.538.782.721

Amortization of rights on
JO revenue (Note 16)

-

Mobil Cepu Limited

As of 31 December 2012, 2011 and 2010, there were no
purchases made with related parties.
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BEBAN USAHA

36. OPERATING EXPENSES

2012

2011
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2010
Disajikan
kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

Beban penjualan
Pengapalan dan pengangkutan
Komisi dan promosi
Penyimpanan dan penumpukan
Gaji dan tunjangan
Lainnya

22.815.773.006
10.450.250.946
1.682.790.760
850.736.256

17.457.163.720
17.609.824.582
1.304.242.151
583.547.252
94.744

-

Selling expenses
Vessel and trucking
Commissions and promotion
Storage and demurrage
Salaries and allowances
Others

Sub-jumlah

35.799.550.968

36.954.872.449

-

Sub-total

56.071.316.280

29.672.516.420

26.258.363.859

15.466.013.185
11.989.882.064
5.956.555.962

13.360.621.262
15.554.274.947
7.850.817.797

8.157.753.206
3.030.970.703
-

5.273.837.103
883.740.997
733.542.500
5.638.884.970

10.720.625.749
3.312.865.036
15.701.137.087
5.662.866.106

2.260.284.779
886.350.194
14.729.225.000
2.119.293.395

General and administration
expenses
Salaries and allowances
Office adminstratiion and
supplies
Professional fees
Post-employment benefit
Depreciation of property, plant
and equipments (Note 15)
Taxes, retribution and permits
Facility fee
Others

Sub-jumlah

102.013.773.061

101.835.724.404

57.442.241.136

Sub-total

Jumlah

137.813.324.029

138.790.596.853

57.442.241.136

Total

Beban umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan
Administrasi dan perlengkapan
kantor
Jasa profesional
Imbalan pasca-kerja
Penyusutan aset tetap
(Catatan 15)
Pajak, retribusi dan perijinan
Biaya fasilitas
Lain-lain

37.
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BEBAN KEUANGAN

37. FINANCE COST

2012
Bunga atas pinjaman bank
(Catatan 23)
Amortisasi biaya transaksi
pinjaman bank
Interest rate swap (Catatan 23)
Administrasi bank
Biaya transaksi pinjaman bank
Amortisasi beban penerbitan
utang atas wesel bayar
(Catatan 26)
Bunga atas wesel bayar
(Catatan 26)
Bunga atas pinjaman kepada
pihak ketiga (Catatan 27)
Bunga atas sewa pembiayaan
(Catatan 24)
Jumlah

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2010

196.211.464.806

50.543.231.845

11.129.477.712

17.855.868.329
1.016.786.960
865.862.960
402.818.059

4.066.182.671
1.192.805.964
103.591.017
648.015.645

176.263.552
2.613.480.000

-

960.000.000

3.869.000.000

-

658.000.000

94.501.000.000

-

16.005.819

381.234.614

208.369.336

14.111.368

216.561.170.450

58.201.944.329
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112.670.455.878

Interest on bank loan (Note 23)
Amortization of Bank loan
transaction cost
Interest rate swap (Note 23)
Bank charges
Bank loan transaction cost
Amortization of debt
issuance cost on notes
payable (Note 26)
Interest on notes payable
(Note 26)
Interest on loan to third party
(Note 27)
Interest on lease payable
(Note 24)
Total
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LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

38. EARNINGS PER SHARE

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan cara
membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang
saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang
beredar pada tahun berjalan.

2012
Laba tahun berjalan
Rata-rata tertimbang saham
biasa yang beredar
Laba bersih per saham dasar

Earning per share is calculated by dividing net profit
available to shareholders by the weighted average
common shares outstanding during the year.

2011
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

2010
Disajikan kembali
(Catatan 3)/
As restated
(Note 3)

1.816.612.486.750

797.481.373.836

1.068.099.652.231

865.223.333

77.000.000

77.000.000

Profit for the year
Weighted average number of
ordinary share issued

2.099,59

10.356,90

13.871,42

Basic earnings per share

Jumlah saham aktual pada tanggal 31 Desember 2012
sebanyak 244.167 saham serta 31 Desember 2011 dan
2010 masing-masing sebanyak 7.700 saham, namun
sesuai dengan ketentuan PSAK No. 56 (Revisi 2011)
perubahan jumlah saham akibat pemecahan saham
(catatan 45) yang tidak merubah sumber daya
dianggap seolah-olah terjadi sejak 1 Januari 2010.

39.

Exhibit E/129

SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI
Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi
dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi
transaksi-transaksi pembelian jasa dan transaksi
keuangan lainnya. Lihat Catatan 1 untuk rincian
entitas anak dan entitas asosiasi.
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The actual number of shares as of 31 December 2012
was 244,167 shares and 31 December 2011 and 2010
was 7,700 shares, respectively, however, in accordance
with the provisions of PSAK No. 56 (Revised 2011), the
change of number of shares due to share split (note
45) which did not reflect changes in the resources of
the Company was accounted for as if it occurred since
1 January 2010.

39. NATURE
OF
RELATIONSHIP,
BALANCES
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

AND

In the normal course of business, the Group engages in
transactions with related parties, primarily consisting
purchases of services and other financial transactions.
Refer to Note 1 for details of the Company’s
subsidiaries and associates.
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SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)
Rincian transaksi dan saldo transaksi
pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Exhibit E/130

dengan

39. NATURE
OF
RELATIONSHIP,
BALANCES
AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)
Details of transactions and balances with related
parties are as follows:

Jumlah/ Amount
2011

2012

2010

Persentase terhadap jumlah
aset, liabilitas, pendapatan,
pembelian dan beban terkait
konsolidasian/ Percentage to
total consolidated assets,
liabilities, revenue,
purchase and expense
2012
2011
2010

Aset/ Assets
Piutang lain-lain/ Other receivables
Rupiah/ Rupiah
PT Agro Maju Raya
PT Laju Kencana Murni
PT Mitra Pinasthika Mustika
PT Unitras Pertama
PT Bangun Daya Perkasa

Dolar Amerika Serikat/ United States
Dollar
PT Mitra Pinasthika Mustika
Jumlah piutang lain-lain/ Total other
receivables

23.750.000.000
15.000.000
-

30.202.500.000
10.950.000.000
125.000.000

-

0,18%
0,00%
-

0,32%
0,12%
0,00%

-

23.765.000.000

41.277.500.000

-

0,18%

0,44%

-

36.503.732.740

-

0,39%

-

77.781.232.740

-

0,83%

-

23.765.000.000

0,18%

Liabilitas/ Liabilities
Utang lain-lain/ Other payables
Edwin Soeryadjaya
Sandiaga S. Uno

-

282.708.388.750
141.354.194.375

-

-

12,39%
6,19%

-

Jumlah utang lain-lain/ Total other
payables

-

424.062.583.125

-

-

18,58%

-

Pendapatan/ Revenues
Pendapatan sewa/ Lease revenue
PT Adaro Indonesia

1.306.380.880
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1.180.876.860

1.129.534.560

0,06%

0,10%

0,15%
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SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

39. NATURE
OF
RELATIONSHIP,
BALANCES
AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah
sebagai berikut:

The nature of the relationship with each of the
related parties is as follows:

Pihak-pihak berelasi/
Related parties

Sifat hubungan/
Nature of relationship

Transaksi/
Transactions

PT Agro Maju Raya

Entitas asosiasi Grup/
Group’s associates

Piutang lain-lain – pihak berelasi/
Other receivables – related parties

PT Laju Kencana Murni

Entitas asosiasi Grup/
Group’s associates

Piutang lain-lain – pihak berelasi/
Other receivables – related parties

PT Mitra Pinasthika Mustika

Entitas asosiasi Grup/
Group’s associates

Piutang lain-lain – pihak berelasi/
Other receivables – related parties

PT Unitras Pertama

Pemegang saham/ Shareholder

Piutang lain-lain – pihak berelasi/
Other receivables – related parties

PT Bangun Daya Perkasa

Entitas asosiasi Grup/
Group’s associates

Piutang lain-lain – pihak berelasi/
Other receivables – related parties

Edwin Soeryadjaya

Pemegang saham dan Presiden
Komisaris/ Shareholder and President
Commisioner

Utang lain-lain – pihak berelasi/
Other payables – related parties

Sandiaga S. Uno

Pemegang saham dan Presiden
Direktur/ Shareholder and President
Director

Utang lain-lain – pihak berelasi/
Other payables – related parties

PT Adaro Indonesia

Perusahaan afiliasi/ Affiliate company

Pendapatan sewa/ Lease revenue

PT Asuransi Recapital

Perusahaan afiliasi/ Affiliate company

Jasa asuransi/ Insurance services

PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika

Perusahaan afiliasi/ Affiliate company

Jasa asuransi/ Insurance services

Edwin Soeryadjaya (ES)

Edwin Soeryadjaya (ES)

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Mei 2011, WAS,
entitas anak, dan ES menandatangani Perjanjian
utang, dimana ES sepakat untuk menjual dan
mengalihkan 127.059.950 saham PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk dengan harga penjualan sebesar
Rp 282.708.388.750 kepada WAS.

Based on agreement dated 30 May 2011, WAS, a
subsidiary, and ES signed a Payable Agreement,
whereby ES agreed to sell and transfer 127,059,950
shares of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk at a
selling price of Rp 282,708,388,750 to WAS.

Utang tersebut tidak dikenakan bunga.

This payable bears no interests.

Pada tahun 2012, utang tersebut telah dilunasi
seluruhnya.

In 2012, this payable has been fully repaid.

Sandiaga S. Uno (SSU)

Sandiaga S. Uno (SSU)

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Mei 2011, WAS,
entitas anak, dan SSU menandatangani Perjanjian
utang, dimana SSU sepakat untuk menjual dan
mengalihkan 63.529.975 saham PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk dengan harga penjualan sebesar
Rp 141.354.194.375 kepada WAS.

Based on agreement dated 30 May 2011, WAS, a
subsidiary, and SSU signed a Payable Agreement,
whereby SSU agreed to sell and transfer 63,529,975
shares of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk at a
selling price of Rp 141,354,194,375 to WAS.

Utang tersebut tidak dikenakan bunga.

This payable bears no interests.
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SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

39. NATURE
OF
RELATIONSHIP,
BALANCES
AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Pada tahun 2012, utang tersebut telah dilunasi
seluruhnya.

In 2012, this payable was fully repaid.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa
gaji dan tunjangan dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 11.691.000.000, Rp 8.538.742.000 dan
Rp 10.612.560.000 masing-masing untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011
dan 2010.

The Company provided remuneration to the members
of the Board of Commissioners and Directors of the
Company in the form of salaries and other benefits
totaling Rp 11,691,000,000, Rp 8,538,742,000 and
Rp 10,612,560,000 for the years ended 31 December
2012, 2011 and 2010, respectively.

INFORMASI SEGMEN

40. SEGMENT INFORMATION

Segmen operasi

Operating segments

Untuk tujuan manajemen, usaha Grup dikelompokkan
menjadi empat kelompok usaha utama: pabrikasi,
telekomunikasi, pelayaran, dan investasi.

For management purposes, the Group’s businesses are
grouped into four major operating businesses:
manufacturing, telecommunication, shipping and
investment.

Informasi segmen operasi Grup adalah sebagai berikut:

The Group’s operating segment information is as
follows:
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40. INFORMASI SEGMEN(lanjutan)

40. SEGMENT INFORMATION(continued)

Segmen operasi (Lanjutan)

Operating segment (Continued)

2012
Pendapatan dari pelanggan eksternal
Beban pokok pendapatan

Kilang Minyak/
Oil Refinery
(

Laba kotor
Beban usaha
Penghasilan (beban) lain-lain

(
(

Laba sebelum pajak penghasilan
Pajak penghasilan

(

Laba tahun berjalan
Pendapatan komprehensif lain

(

Jumlah pendapatan komprehensif
tahun berjalan

Aset segmen
Liabilitas segmen

(

Floating Storage
and offloading

Telekomunikasi/
Telecommunication

2.211.961.453.813
2.036.043.204.514)(

69.090.671.577
36.257.922.274)

-

175.918.249.299

32.832.749.303

-

65.309.584.334)(
27.587.745.460)(

482.602.108)
11.266.725.557)

-

83.020.919.505

21.083.421.638

-

9.795.111.407)(

829.085.432)

Investasi/
Investment
(

(

-

(

6.138.296.079)
2.680.356.717 (

2.358.101.402.250
2.073.492.924.967)

79.315.418.043 (

3.457.939.362)

284.608.477.283

2012
Revenue from external customers
Cost of revenues
Gross profit

78.675.155.975)
3.218.535.466.512 (

6.654.018.388 (
1.389.290.428.671)

137.813.324.029)
1.790.390.566.824

Operating expenses
Other income (expenses)

3.219.175.728.580 (

1.386.094.349.645)

1.937.185.720.078

Profit before income tax

14.803.592.606)(

20.254.336.206

-

3.204.372.135.974 (

15.121.948.579)

14.118.073.135

-

618.957.400.100

58.103.859.519

34.372.409.341

-

992.881.355.779

271.883.334.890

-

927.447.332.905)(

167.457.933.210)

-

881.766.152)(

Income tax
Profit for the year

11.129.754.154

629.083.278.810

Other comprehensive income

3.823.329.536.074 ( 1.375.846.361.643)

2.539.959.443.291

Total comprehensive income for the year

12.911.435.707.027

Segment Assets

2.086.215.491.919)

1.386.976.115.797)

26.309.555.597)
1.910.876.164.481

14.706.426.947.732 (
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Jumlah/
Total

83.187.572.939 (
3.872.154.896)

73.225.808.098

(

Eliminasi/
Elimination

3.059.755.931.374)
-

(

3.181.120.758.034)

Segment Liabilities
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40. INFORMASI SEGMEN(lanjutan)

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

Segmen operasi (Lanjutan)

Operating segment (Continued)

2011
Pendapatan dari pelanggan eksternal
Beban pokok

Kilang Minyak/
Oil refinary
(

Pendapatan - bersih

Floating Storage
and offloading

999.035.166.104
992.626.834.558)(

59.456.454.806
32.199.814.582)

6.408.331.546

27.256.640.224

Telekomunikasi/
Telecomunication

Investasi/
Investment
(

Eliminasi/
Elimination

75.777.267.658 (
57.948.612.363)(

4.259.270.801)
369.782.720)(

17.828.655.295 (

4.629.053.521)

Jumlah/
Total
1.130.009.617.767
1.083.145.044.223)
46.864.573.544

2011
Revenue from external customers
Intersegment revenues
Revenues - net

Beban usaha
Penghasilan (beban) lain-lain

(
(

48.651.438.951)(
52.430.233.887)(

1.676.226.323)(
12.773.944.105)

7.302.400.000)(
21.041.000.000

85.795.871.913)
1.100.553.270.313 (

4.635.340.334 (
216.149.404.191)

138.790.596.853)
840.240.688.130

Operating expenses
Other income (expenses)

Laba sebelum pajak penghasilan

(

94.673.341.292)

12.806.469.796

13.738.600.000

1.032.586.053.695 (

216.143.117.378)

748.314.664.821

Profit before income tax

11.908.085.871

Income tax

760.222.750.691

Profit for the year

1.726.790.605.302

Other comprehensive income

Pajak penghasilan
Laba tahun berjalan

21.674.824.103 (
(

72.998.517.189)

Pendapatan komprehensif lain
Jumlah pendapatan komprehensif
tahun berjalan

12.092.992.339
-

(

Aset segmen
Liabilitas segmen

713.477.457)(

(

72.998.517.189)

3.845.000.000)(
9.893.600.000
-

5.208.260.775)
1.027.377.792.920 (
1.726.790.605.302

216.143.117.379)
-

12.092.992.339

9.893.600.000

2.754.168.398.222 (

216.143.117.379)

2.487.013.355.993

Total comprehensive income for the year

749.333.695.068

265.985.845.427

1.297.279.242.400

9.820.571.181.461 (

2.729.272.116.353)

9.403.897.848.002

Segment Assets

753.110.265.528)(

196.651.053.088)(

4.985.400.000)(
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1.344.575.581.627)

17.452.245.596 (

2.281.870.054.647)

Segment Liabilities
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40. INFORMASI SEGMEN(lanjutan)

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

Segmen operasi (Lanjutan)

Operating segment (Continued)

2010

Kilang minyak/
Oil refinary

Pendapatan dari pelanggan eksternal
Beban pokok pendapatan

-

Laba kotor

-

Beban usaha
Penghasilan (beban) lain-lain

-

Laba sebelum pajak penghasilan

-

Pajak penghasilan

-

Laba tahun berjalan

-

Pendapatan komprehensif lain

-

Jumlah pendapatan komprehensif
tahun berjalan

-

Aset segmen

-

Liabilitas segmen

-

Telekomunikasi/
Telecommunication
(

(
(

(

750.028.000.000
244.169.000.000)

-

505.859.000.000

-

14.687.000.000)
137.523.000.000)

-

353.649.000.000

-

38.186.000.000)
315.463.000.000

Investasi/
Investment
(

(

-

(

755.708.418.199
244.538.782.721)

12.832.956.278 (

7.522.320.800)

511.169.635.478

50.265.342.290)
2.480.878.107.028 (

7.510.101.154 (
1.677.647.353.435)

2.443.445.721.016 (

1.677.659.573.081)

4.072.337.374)

-

109.204.470.275

315.463.000.000

-

2.548.577.853.917 (

1.467.609.242.400

-

6.232.073.063.934 (
(
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Jumlah/
Total

7.522.320.800)
(

2.439.373.383.642 (

185.212.000.000)

Eliminasi/
Elimination

13.202.738.999 (
369.782.721)

-

-

(

Floating Storage
and offloading

529.962.309.811)(

-

57.442.241.136)
665.707.753.593
1.119.435.147.935

(

1.677.659.573.081)

42.258.337.374)

2010
Revenue from external customers
Cost of revenues
Gross profit
Operating expenses
Other income (expenses)
Profit before income tax
Income tax

1.077.176.810.561

Profit for the year

109.204.470.275

Other comprehensive income

1.677.659.573.081)

1.186.381.280.836

Total comprehensive income for the year

2.109.117.831.370)

5.590.564.474.964

Segment Assets

-

1.379.344.633)(

716.553.654.444)

Segment Liabilities
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PELABUHAN

41. DEVELOPMENT OF PORT TERMINAL PROJECT

Berdasarkan Head of Agreement (HoA) tanggal
6 Desember 2007, SSB dan beberapa pihak ketiga:
PT Kereta Samudera Pratama (KSP), Ir. Irwandi MA
Rajabasa (Pemegang saham KSP), Hajjah Iroshita
Aryafira (Pemegang saham KSP), dan Jefri Nadi
(Pemegang saham KSP) mengadakan kerja sama untuk
mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan
terminal pelabuhan serbaguna, yang akan dioperasikan
di daerah Tanjung Priok.

Based on Head of Agreement (HoA) dated
6 December 2007, SSB and several third parties:
PT Kereta Samudera Pratama (KSP), Ir. Irwandi MA
Rajabasa (Shareholder of KSP), Hajjah Iroshita Aryafira
(Shareholder of KSP), and Jefri Nadi (Shareholder of
KSP) entered into a cooperation to develop, build, and
operate a port terminal, which to be operated in
Tanjung Priok area.

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam HoA tersebut,
SSB akan menyediakan pendanaan untuk proyek
tersebut sebesar Rp 302.000.000.000. Hal-hal
signifikan lainnya yang diatur dalam HoA tersebut
antara lain:

According to the HoA, SSB will provide the funding of
Rp 302,000,000,000 to finance the project. Other
significant matters set forth in the HoA are as follows:

a. Pemegang saham KSP bertanggung jawab agar KSP
menyetujui untuk menerbitkan saham-saham baru
kepada SSB, sehingga nantinya SSB akan menjadi
pemegang saham mayoritas di KSP dengan
persentase kepemilikan sebesar 80%;

a. The shareholders of KSP was responsible so as KSP
agreed to issue new shares to SSB, in order that SSB
will be a majority shareholder in KSP with
ownership interests of 80%;

b. Pemegang saham KSP harus dapat membuat
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sepakat
mengadakan Joint Operation Agreement dengan
KSP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal penandatanganan HoA.

b. The shareholders of KSP should be able to make an
arrangement with PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) to enter a Joint Operation Agreement
with KSP within 3 (three) months since the signing
date of HoA;

Biaya perijinan untuk pelaksanaan proyek tersebut
sebesar Rp 6.000.000.000 dan akan dibayarkan
terlebih dahulu oleh SSB (Uang Muka). Sebagai jaminan
atas pembayaran kembali uang muka tersebut KSP, SSB
dan beberapa pihak ketiga, seperti KSP, pemegang
saham KSP, dan Ahmad Zaky Amiruddin, mengadakan
perjanjian Repurchase Option Agreement (Repo) pada
tanggal 19 Desember 2007. Perjanjian Repo tersebut
dijamin dengan:

The license costs with respect to the execution of the
above project was amounting to Rp 6,000,000,000 and
will be paid in advance by SSB (Advances). As a
guarantee to the repayments of such advances KSP, SSB
and other third parties, such as KSP, shareholders of
KSP, and Ahmad Zaky Amiruddin, entered into a
Repurchase Option Agreement (Repo) on 19 December
2007. The Repo was secured by:

a. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borghtocht) oleh
Ir. Irwandi MA Rajabasa, sebagaimana diaktakan
dalam akta notaris No. 3 tanggal
26 Desember
2007 dari Satriawansyah SH, MKn., Notaris di
Karawang,

a. Deed of Personal Guarantee Provision (Borghtocht)
by Ir. Irwandi MA Rajabasa, as covered by notarial
deed No. 3 dated 26 December 2007 of
Satriawansyah SH, MKn., Notary in Karawang,

b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borghtocht) oleh
Hajjah Iroshita Aryafira, sebagaimana diaktakan
dalam akta notaris No. 4 tanggal 26 Desember
2007 dari Satriawansyah SH, MKn., Notaris di
Karawang,

b. Deed of Personal Guarantee Provision (Borghtocht)
by Hajjah Iroshita Aryafira, as covered by notarial
deed No. 4 dated 26 December 2007 of
Satriawansyah SH, MKn., Notary in Karawang,

c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borghtocht) yang
ditandatangani oleh Jefri Nadi, sebagaimana
diaktakan dalam akta notaris No. 5 tanggal
26 Desember 2007 dari Satriawansyah SH, MKn.,
Notaris di Karawang,

c. Deed of Personal Guarantee Provision (Borghtocht)
by Jefri Nadi, as covered by notarial deed No. 5
dated 26 December 2007 of Satriawansyah SH,
MKn., Notary in Karawang,

d. Repo tanggal 19 Desember 2007, yang
ditandatangani oleh KSP, pemegang saham KSP,
dan Ahmad Zaky Amirudin.

d. Repo dated 19 December 2007, entered into by
KSP, shareholders of KSP, and Ahmad Zaky
Amirudin.
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Pembayaran atas uang muka tersebut sebesar
USD 500.000 dan Rp 1.375.000.000 dilakukan
masing-masing
pada
tanggal-tanggal
10
dan
11 Desember 2007.

The payments of such advances amounting to
USD 500,000 and Rp 1,375,000,000 were carried out on
10 and 11 December 2007, respectively.

Sehubungan dengan realisasi pelaksanaan proyek, KSP
dan pemegang saham KSP pada tanggal 17 April 2008
menandatangani Letter of Undertaking (LoU), di mana
KSP mengajukan beberapa usulan kepada SSB
mengenai perubahan luas lahan, penambahan jumlah
nilai investasi menjadi sebesar Rp 547.000.000.000,
dan perubahan struktur manajemen.

With respect to the realization of the project, KSP and
shareholders of KSP signed a Letter of Undertaking
(LoU) on 17 April 2008, whereby KSP filed several
proposals to SSB concerning the changes in area of
interest and addition to total investment amount
become Rp 547,000,000,000 and changes in
management structure.

SSB menyetujui usulan tersebut dengan syarat,
peningkatan total nilai investasi tersebut digunakan
untuk perluasan lahan untuk pembangunan area
proyek dari 6,9 ha menjadi 12,8 ha dan diverifikasi
oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh KSP
setelah SSB menjadi pemegang saham KSP.

SSB agreed such proposal provide that the change of
total investment amount is intended for the expansion
of project area from 6.9 ha to 12.8 ha and subjected
to be verified by an independent consultant to be
appointed by KSP after SSB became a shareholder of
KSP.

KSP
gagal
memenuhi
kewajibannya
untuk
merealisasikan pembangunan serta pelaksanaan
proyek sesuai dengan jangka waktu yang telah
disepakati dalam HoA dan LoU. SSB telah memberikan
peringatan kepada KSP melalui berbagai pertemuan
dan korespondensi.

KSP failed to meet its obligation to realize the
development and the realization of project in
accordance with the terms as set forth in the HoA and
LoU. SSB had warned KSP through several meetings and
correspondences.

Pada tanggal 22 Agustus 2008, SSB memutuskan
untuk mengakhiri kerja sama dengan KSP dan
pemegang saham KSP melalui Surat Putusan
No.
009/SSB-HHE/VIII/2008,
dan
meminta
pengembalian Uang Muka atas proyek ini.

On 22 August 2008, SSB decided to terminate the
cooperation with KSP and the shareholders of KSP
through Decree No. 009/SSB-HHE/VIII/ 2008, and
requested for the refund of Advances for the project.

Selanjutnya, SSB telah beberapa kali memberikan
beberapa kali peringatan kepada KSP dan pemegang
saham KSP untuk segera melakukan pembayaran
kembali atas Uang Muka tersebut kepada SSB,
sebagaimana
dinyatakan
dalam
Surat
Reff.
No. 405/DT/AD/L/IX/2008 tanggal 24 September 2008
perihal Teguran (Somasi) I terhadap KSP, Surat Reff.
No. 432/DT/AD/L/IX/ 2008 tanggal 24 Oktober 2008
perihal Teguran (Somasi) II terhadap KSP, dan Surat
Reff. No. 463/DT/AD/ L/IX/2008 tanggal 6 November
2008 perihal Teguran (Somasi) III (Terakhir) terhadap
KSP. Pada tanggal 26 November 2008, SSB dan KSP
melakukan pertemuan untuk membahas mengenai
pembayaran kembali Uang Muka tersebut, namun
belum tercapai kesepakatan.

Moreover, SSB had warned KSP and shareholders of
KSP for several times to immediately refund the
Advances to SSB, as stated in Letter Reff.
No. 405/DT/AD/L/IX/2008 dated 24 September 2008
regarding Warning (Notification) I to KSP, Letter Reff.
No. 432/DT/AD/L/IX/2008 dated 24 October 2008
regarding Warning (Notification) II to KSP, and Letter
Reff. No. 463/DT/AD/L/IX/2008 dated 6 November
2008 regarding Warning (Notification) III (Final) to KSP.
On 26 November 2008, SSB and KSP held a meeting to
discuss about the refund of the Advances, however, no
resolution was reached at the moment.

Sebagai tindak lanjut atas tuntutan SSB terhadap KSP
dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan
pembayaran kembali atas Uang Muka tersebut, KSP
dan pemegang saham KSP diwajibkan untuk tetap
melakukan pembayaran kembali atas uang muka
tersebut, beserta ganti kerugian kepada SSB.

Following the SSB’s request to KSP to refund the
Advances, KSP and the shareholders of KSP were
remain obliged to carry out the repayment to SSB,
including the indemnification to SSB pertaining to the
said matter.
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Berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) No. 294/II/ARB-BANI/2009
tanggal 11 Maret 2010 tentang proses penyelesaian
Proyek Pembangunan Terminal Pelabuhan Serba Guna,
BANI memutuskan sebagai berikut:

Based on Decree of Indonesian National Board of
Arbitration (BANI) No. 294/II/ARB-BANI/2009 dated 11
March 2010 concerning the settlement process of
Development of Port Terminal Project, BANI decided
the followings:

a. Mengabulkan sebagian tuntutan SSB (Pemohon)
dalam permohonan arbitrase ini;

a. Award several part of SSB’s (Claimant) demand in
this arbitration request;

b. Menyatakan bahwa HoA tanggal 6 Desember 2007
beserta perjanjian-perjanjian pendukungnya adalah
sah dan mengikat para pihak;

b. State that HoA dated 6 December 2007 including its
supporting agreements was valid and binding to
both parties;

c. Menyatakan
bahwa
perjanjian
kerjasama
berdasarkan HoA berakhir sejak disampaikannya
Surat Pernyataan Pengakhiran Kerja Sama tanggal
22 Agustus 2008;

c. State that the cooperation agreement under the
HoA was terminated since the filing of Statement
Letter of Termination of Cooperation dated
22 August 2008;

d. Menyatakan bahwa KSP dan pemegang saham KSP
(Termohon)
telah
melakukan
cidera
janji
(wanprestasi) kepada Pemohon;

d. State that KSP and the shareholders of KSP
(Respondent) has breached their promise to the
Claimant;

e. Menghukum para Termohon secara tanggung
renteng untuk mengembalikan, uang muka yang
telah dibayarkan oleh Pemohon kepada para
Termohon sebesar Rp 6.000.000.000;

e. Sentence all Respondents, jointly and severally, to
refund the advances paid by the Claimant to the
Respondent amounting to Rp 6,000,000,000;

f. Menghukum para Termohon secara tanggung
renteng membayar ganti rugi kepada Pemohon
sebesar Rp 78.904.110;

f. Sentence all Respondents, jointly and severally, to
pay the indemnification to the Claimant amounting
to Rp 78,904,110;

g. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

g. Refuse the Claimant’s request for the remainings;

h. Menghukum Pemohon dan para Termohon
membayar biaya perkara masing-masing setengah
bagian;

h. Sentence the Claimant and all Respondents to pay
the legal costs with a portion of half of the cost to
each party;

i. Memerintahkan para Termohon secara tanggung
renteng mengembalikan biaya administrasi kepada
Pemohon yang seharusnya menjadi kewajiban para
Termohon sebesar Rp 189.171.750;

i.

j. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase ini adalah
putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta
mengikat para pihak;

j. State that this Arbitration Decision is decision in
first and last level, and binding to all parties;

k. Menghukum para Termohon melaksanakan Putusan
Arbitrase ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
Putusan Arbitrase ini dibacakan; serta

k. Sentence all Respondents to execute this
Arbitration Decision within 30 (thirty) days since
the announcement of this Arbitration Decision; and

l. Memerintahkan
Sekretaris
Majelis
untuk
menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi
putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili Pemohon
dan para Termohon, atas biaya Pemohon dan para
Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-undang No. 30 Tahun
1999.

l. Order the Secretary of Arbitration Assembly to
hand over and enlist this Arbitration Decision to the
South Jakarta Secretariat District Court as the
domicile of the Claimant and the Respondent, at
the Claimant and all Respondents’ costs within a
period as stipulated under Law No. 30 Year 1999.
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NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah
dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan
akuntansi penting pada Catatan 2h menjelaskan
bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas
keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan
beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan
nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar
diakui.

Significant accounting policies in Note 2h describes
how each category of financial assets and financial
liabilities are measured and how revenue and
expenses, including gains and losses (changes in fair
value of financial instruments) in the fair value is
recognized.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan
menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan
dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual.
Demikian halnya dengan liabilitas keuangan telah
diklasifikasikan menjadi liabilitas keuangan diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan
liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi.

The classification of financial assets had been
classified as financial assets measured at fair value
through profit or loss, loans and receivables and
available-for-sale financial assets. So with the
financial liabilities had been classified as financial
liabilities measured at fair value through profit or loss
and financial liabilities measured at amortized cost.
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42. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Tabel berikut merupakan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas
keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:
2012
Aset keuangan
diukur pada nilai
wajar melalui
laporan laba rugi/
Financial assets
measured at fair
value through
profit and loss
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan lainnya
Rekening bank yang
dibatasi penggunaannya

Aset keuangan tersedia untuk dijual
Liabilitas keuangan
Utang usaha – pihak
ketiga
Utang lain-lain
Beban yang masih
harus dibayar
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan
derivatif
Pinjaman bank

2.901.571.582
-

-

Pinjaman yang
diberikan dan
piutang/Loans
and receivables

The following table are the carrying value and fair value of the Group’s financial assets and
liabilities as of 31 December 2012, 2011 and 2010:

Nilai tercatat/Carrying amount
Liabilitas
keuangan diukur
Liabilitas
pada nilai wajar
keuangan yang
melalui laporan
diukur dengan
laba rugi/
biaya perolehan
Aset keuangan
Financial
diamortisasi/
tersedia untuk
liabilities
Financial
dijual/
measured at fair
liabilities
Available-for-sale
value through
measured at
financial assets
profit and loss
amortized cost

2012

Nilai tercatat/
Carrying value

Nilai wajar/
Fair value

1.243.053.324.779
178.179.170.843
540.573.121.939
-

-

-

-

1.243.053.324.779
178.179.170.843
540.573.121.939
2.901.571.582

1.243.053.324.779
178.179.170.843
540.573.121.939
2.901.571.582

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables
Other financial assets

121.884.974.457

-

-

-

121.884.974.457

121.884.974.457

Restricted cash in banks

-

-

2.441.742.291.565

2.441.742.291.565

Available-for-sale financial assets
Financial liabilities
Trade payables – third
parties
Other payables

-

2.441.742.291.565

-

-

-

-

87.724.094.059
38.839.108.525

87.724.094.059
38.839.108.525

87.724.094.059
38.839.108.525

-

-

-

-

63.442.129.584
1.388.880.824

63.442.129.584
1.388.880.824

63.442.129.584
1.388.880.824

-

-

-

2.936.849.232.657

4.661.575.116
2.936.849.232.657

4.661.575.116
2.936.849.232.657

4.661.575.116
-
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42. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

2011
Aset keuangan
diukur pada nilai
wajar melalui
laporan laba rugi/
Financial assets
measured at fair
value through
profit and loss
Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan lainnya
Rekening bank yang
dibatasi penggunaannya

Aset keuangan derivatif
Aset keuangan tersedia untuk dijual
Liabilitas keuangan
Utang usaha – pihak ketiga
Utang lain-lain
Beban yang masih
harus dibayar
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan derivatif
Pinjaman bank

2.000.000.000
-

Pinjaman yang
diberikan dan
piutang/Loans
and receivables

Nilai tercatat/Carrying amount
Liabilitas
keuangan diukur
Liabilitas
pada nilai wajar
keuangan yang
melalui laporan
diukur dengan
laba rugi/
biaya perolehan
Aset keuangan
Financial
diamortisasi/
tersedia untuk
liabilities
Financial
dijual/
measured at fair
liabilities
Available-for-sale
value through
measured at
financial assets
profit and loss
amortized cost

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414
841.220.824.000

-

37.661.858.205

-

90.554.727
-

-

1.746.677.612.368

-

-

-

-

-

-

Nilai tercatat/
Carrying value

Nilai wajar/
Fair value

-

-

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414
843.220.824.000

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414
843.220.824.000

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables
Other financial assets

-

37.661.858.205

37.661.858.205

Restricted cash in banks

-

-

90.554.727
1.746.677.612.368

90.554.727
1.746.677.612.368

Derivative financial assets
Available-for-sale financial assets

144.138.949.998
447.195.743.228

144.138.949.998
447.195.743.228

144.138.949.998
447.195.743.228

Financial liabilities
Trade payables – third parties
Other payables

20.841.319.827
2.010.066.573
1.624.522.234.291

20.841.319.827
2.010.066.573
1.372.490.579
1.624.522.234.291

20.841.319.827
2.010.066.573
1.372.490.579
1.624.522.234.291

Accrued expenses
Finance lease payable
Derivative financial liabilities
Bank loan

1.372.490.579
-
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42. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

2010

Nilai tercatat/Carrying amount
Aset keuangan
diukur pada nilai
wajar melalui
laporan laba rugi/
Financial assets
measured at fair
value through
profit and loss

Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan lainnya
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya
Liabilitas keuangan
Beban yang masih
harus dibayar
Pinjaman kepada pihak ketiga
Pinjaman bank
Wesel bayar

2.262.416.414
-

Pinjaman yang
diberikan dan
piutang/Loans
and receivables

Liabilitas
keuangan yang
diukur dengan
biaya perolehan
diamortisasi/
Financial
liabilities
measured at
amortized cost

Nilai tercatat/
Carrying value

2010

Nilai wajar/
Fair value

994.825.210.677
57.977.000.000
11.324.606.046
579.613.500.000

-

994.825.210.677
57.977.000.000
11.324.606.046
581.875.916.414

994.825.210.677
57.977.000.000
11.324.606.046
581.875.916.414

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables
Other financial assets

327.693.031.977

-

327.693.031.977

327.693.031.977

Restricted cash in banks
Financial liabilities

-

-

9.780.070.923
5.239.742.613
516.712.656.713
176.996.000.000
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9.780.070.923
5.239.742.613
516.712.656.713
176.996.000.000

9.780.070.923
5.239.742.613
516.712.656.713
176.996.000.000

Accrued expenses
Loan from third party
Bank loan
Notes payable
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NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
(Lanjutan)

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(Continued)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi
nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to
estimate the fair value:

- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha,
piutang lain-lain, rekening bank yang dibatasi
penggunaannya, utang usaha – pihak ketiga, utang
lain-lain dan beban yang masih harus dibayar
mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh
tempo yang singkat atas instrumen keuangan
tersebut.

- The fair value of cash and cash equivalents, trade
receivables, other receivables, restricted cash in
banks, trade payables – third parties, other payables
and accrued expenses approximate their carrying
amounts largerly due to short-term maturities of
these instruments.

- Nilai wajar penyertaan saham yang tidak memiliki
kuotasi harga pasar dengan kepemilikan saham di
bawah 20% dicatat pada biaya perolehan karena
nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

-

The fair value of investment in share of stocks which
quoted market price is not available with ownership
interests of less than 20% are carried at cost as their
fair values cannot be reliably measured.

- Nilai wajar pinjaman bank, sewa pembiayaan dan
pinjaman kepada pihak ketiga dicatat sebesar biaya
perolehan yang diamortisasi menggunakan metode
suku bunga efektif.

-

The fair value of bank loan, finance lease and loan
from third parties were carried at amortized cost
using the effective interest method.

- Nilai wajar aset keuangan derivatif dinilai
berdasarkan harga pasar sedangkan liabilitas
keuangan derivatif diukur pada nilai wajar
menggunakan teknik penilaian internal karena tidak
memiliki kuotasi harga pasar untuk instrumen
tersebut. Teknik utama yang digunakan untuk
menilai instrumen tersebut adalah arus kas yang
didiskonto. Data yang digunakan termasuk kurva
manfaat atas kurs mata uang asing dan harga spot
dari instrumen yang digunakan sebagai faktorfaktor yang mendasari dalam perhitungan nilai
wajar.

-

The fair value of derivative financial assets is
determined by market value, while derivative
financial derivative are measured at fair value by
using valuation techniques internally because there
are no quoted market prices for those instruments.
The main technique used to assess these instruments
is the discounted cash flows. Input data including
benefit curve of foreign exchange rates and the spot
price of the instruments are used as the underlying
factors in the fair value calculation.

PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai
wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai
berikut:

PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures”
requires disclosure of fair value measurements by
level of the following fair value measurement
hierarchy:

(a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam
pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang
identik (tingkat 1)
(b) input selain harga kuotasian yang termasuk
dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk
aset atau liabilitas, baik secara langsung
(misalnya harga) atau secara tidak langsung
(misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
(c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan
berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi
(input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3)

(a) quoted prices (unadjusted) in active markets for
identical assets or liabilities (level 1)
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(b) inputs other than quoted prices included within
level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly (as prices) or indirectly
(derived from prices) (level 2), and
(c) inputs for the asset or liability that are not
based on observable market data (unobservable
inputs) (level 3)
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NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
(Lanjutan)

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(Continued)

Nilai wajar

Fair value

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya
mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek
dari instrumen keuangan.

The carrying amounts of other financial assets and
liabilities approximate their fair values because of the
short-term nature of the financial instruments.

Tabel dibawah menganalisa nilai wajar instrumen
keuangan berdasarkan metode penilaian. Tingkat
penilaian tersebut didefinisikan sebagai berikut:

The table below analyses the financial instruments
carried at fair value, by the valuation method. The
valuation levels have been defined as follows:

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif
untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1)

Quoted prices (unadjusted) in active markets for
identical assets or liabilities (Level 1).

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam
Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau
liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau
secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga)
(Tingkat 2).

Inputs other than quoted prices included within Level 1
that are observable for the asset or liability, either
directly (that is, as prices) or indirectly (that is,
derived from prices) (Level 2).

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan
berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input
yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Inputs for the asset or liability that are not based on
observable market data (that is, unobservable inputs)
(Level 3).

Tabel di bawah ini mempresentasikan aset dan
liabilitas Grup yang diukur pada nilai wajarnya pada
tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

The following table presents the Group’s assets and
liabilities that are measured at fair value as at
31 December 2012 dan 2011:
Tingkat 1/
Level 1

31 Desember/31 December 2012
Aset keuangan tersedia untuk dijual/
Available for sale financial assets
Instrumen keuangan derivatif/
Derivative financial instruments

2.441.742.291.565
2.441.742.291.565
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Tingkat 2/
Level 2

Tingkat 3/
Level 3

-

-

4.661.575.116

-

4.661.575.116

-
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43. MANAJEMEN RISIKO

43. RISK MANAGEMENT

Pendahuluan dan gambaran umum

Introduction and general description

Perkembangan industri private equity yang disertaii
dengan
meningkatnya
kompleksitas
aktivitas
pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata
kelola perusahaan yang sehat (good corporate
governance) dan manajemen risiko yang dapat
diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor
penting yang menjadi perhatian para investor dalam
penilaian pilihan target investasinya. Penerapan
manajemen risiko di Grup pada dasarnya sudah
dilakukan sejak perusahaan berdiri, meskipun dengan
cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai
dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

The development in private equity industry followed
with the improvement in complexity of financing
activities has emphasized more on the importance of
good corporate governance and a reliable risk
management. Such both matters are important factors,
which bring the investors’ attention in assessing their
investment targeting. Basically, the implementation of
risk management within the Group had been carried
out since the establishment of the Group, even though
the Group was still using a conventional manner and
keep improving aligned with the recent development of
internal and external circumstances.

Kerangka manajemen risiko keuangan

Framework of financial risk management

Grup menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari operasional Grup dan dapat
dikelola secara praktis dan efektif setiap hari.

The Group realizes that risk is an integral part of its
operational activity and can be managed practically
and effectively day by day

Pengelolaan risiko di Grup mencakup keseluruhan
lingkup aktivitas usaha di Grup, yang didasarkan pada
kebutuhan
akan
keseimbangan
antara
fungsi
operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya.
Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi
baik, maka manajemen risiko akan menjadi strategic
partner bagi bisnis dalam mendapatkan hasil optimal
dari operasi Grup.

Risk management within the Group includes overall
scope of business activity within the Group, which
based on the necessity of balance between business
operational function and its risk management thereof.
By means of proper risk management and policy, thus
the risk management will become a strategic partner
to the business in obtaining optimal outcome from the
Group’s course of operation.

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup
terekspos terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk
dampak nilai tukar mata uang asing, tingkat harga
komoditas, dan tingkat suku bunga. Tujuan dari
manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi,
mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar
dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam
jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak
diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

The Group’s activities expose it to a variety of
financial risks, including the effects of foreign
currency exchange rates, commodity prices and
interest rates. The objectives of the Group’s risk
management are to identify, measure, monitor and
manage basic risks in order to safeguard the Group's
long term business continuity and to minimize
potential adverse effects on the financial performance
of the Group.

354

`

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit E/146
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
43.

Exhibit E/146
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

Grup memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas
instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar,
risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko
permodalan.

The Group have exposure to the following risks from
financial instruments, such as: credit risk, market risk,
liquidity risk, operational risk and capital risk.

a. Risiko kredit

a. Credit risk

Risiko kredit adalah risiko keuangan yang timbul
jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban
kontraktualnya kepada Grup. Risiko kredit Grup
terutama melekat kepada kas dan setara kas dan
piutang usaha. Grup menempatkan kas dan setara
kas pada institusi keuangan yang terpercaya,
sedangkan untuk piutang usaha yang terkena risiko
kredit yang timbul dari kredit yang diberikan
kepada pelanggan. Untuk mengurangi risiko ini,
Grup memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa
penjualan produk yang dibuat hanya: (i) untuk
pelanggan kredit dengan track record yang terbukti
dan sejarah kredit yang baik, (ii) setelah
penerimaan uang muka dari pelanggan, terutama
untuk pelanggan besar, dan (iii) ketika perjanjian
yang mengikat secara hukum untuk transaksi.
Adalah kebijakan Group bahwa semua pelanggan
yang ingin bertransaksi secara kredit tunduk pada
prosedur verifikasi kredit. Selain itu, Grup akan
menghentikan pasokan semua produk kepada
pelanggan dalam hal terjadi keterlambatan
pembayaran dan / atau default. Selain itu, saldo
piutang dimonitor secara berkelanjutan untuk
mengurangi kredit macet.

Credit risk is the risk of suffering financial loss,
should any of the company’s customers fail to
fulfill their contractual obligations to the Group.
Credit risk is primarily attributable to its cash and
cash equivalents and trade receivables. The Group
places its cash and cash equivalents with reputable
financial institutions, while trade receivable are
exposed to credit risk arising from the credit
granted to their customers. To mitigate this risk,
the Group have policies in place to ensure that
sales of products are made only: (i) to
creditworthy customers with proven track record
and good credit history, (ii) after the receipt of
advance from customers, particularly for major
customers, and (iii) when legally binding
agreements are in place for the transactions. It is
the Group’s policy that all customers who wish to
trade on credit are subject to credit verification
procedures. In addition, the Group will cease the
supply of all products to the customer in the event
of late payment and/or default. Moreover,
receivable balances are monitored on an ongoing
basis to reduce the exposure to bad debts.

Risiko kredit dikelola terutama melalui penetapan
kebijakan-kebijakan
Grup
dalam
pemberian
fasilitas kredit. Untuk aset keuangan yang diakui di
laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposure
maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai
tercatatnya.

Credit risk is managed primarily through
determining the credit policies. The maximum
exposure of the financial assets in the consolidated
statements of financial position is equal to its
carrying value.

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin
dari nilai tercatat setiap aset keuangan setelah
dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang
pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah
sebagai berikut:

The maximum exposure to credit risk is represented
by the carrying amount of each financial asset in the
consolidated statement of financial position after
deducting any provision for allowance for impairment
of receivables is as follows:
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43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43.

a. Risiko kredit (Lanjutan)

RISK MANAGEMENT (Continued)
a. Credit risk (Continued)

2012

2011

2010

Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan
lainnya
Rekening bank
yang dibatasi
penggunaannya
Aset keuangan tersedia
untuk dijual

1.243.053.324.779
178.179.170.843
540.573.121.939

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414

994.825.210.677
57.977.000.000
11.324.606.046

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables

2.901.571.582

843.220.824.000

581.875.916.414

Other financial assets

121.884.974.457

37.661.858.205

327.693.031.977

2.441.742.291.565

1.746.677.612.368

Restricted cash in banks
Available-for-sale financial
assets

Jumlah

4.528.334.455.165

3.755.972.285.756

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan
Grup yang dibedakan antara yang mengalami
penurunan nilai dan yang tidak:

1.973.695.765.114

Total

The following table illustrates the detail of financial
assets distinguished between those which impaired and
not impaired:
2012

Tidak
mengalami
penurunan
nilai/
Not impaired
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan
lainnya
Rekening bank
yang dibatasi
penggunaannya
Aset keuangan tersedia
untuk dijual

1.243.053.324.779
540.573.121.939

181.808.710.859
-

Jumlah/
Total
1.243.053.324.779
181.808.710.859
540.573.121.939

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables

2.901.571.582

-

2.901.571.582

Other financial assets

121.884.974.457

-

121.884.974.457

2.441.742.291.565

-

2.441.742.291.565

Restricted cash in banks
Available-for-sale financial
assets

4.350.155.284.322
Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

Mengalami
penurunan
nilai/
Impaired

-

181.808.710.859
3.629.540.016

4.531.963.995.181
3.629.540.016
4.528.334.455.165
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Allowance for impairment
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43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43.

a. Risiko kredit (Lanjutan)

RISK MANAGEMENT (Continued)
a. Credit risk (Continued)

2011
Tidak
mengalami
penurunan
nilai/
Not impaired
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan
lainnya
Rekening bank
yang dibatasi
penggunaannya
Aset keuangan tersedia
tersedia untuk dijual

Mengalami
penurunan
nilai/
Impaired

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414

-

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables

843.220.824.000

-

843.220.824.000

Other financial assets

37.661.858.205

-

37.661.858.205

1.746.677.612.368

-

1.746.677.612.368

Restricted cash in banks
Available-for-sale financial
assets

3.755.972.285.756
Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

Jumlah/
Total

3.755.972.285.756

-

-

-

Less:
Allowance for impairment
losses

3.755.972.285.756
2010
Tidak
mengalami
penurunan
nilai/
Not impaired
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan lainnya
Rekening bank
yang dibatasi
penggunaannya

Mengalami
penurunan
nilai/
Impaired

994.825.210.677
57.977.000.000
11.324.606.046
581.875.916.414

-

994.825.210.677
57.977.000.000
11.324.606.046
581.875.916.414

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables
Other financial assets

327.693.031.977

-

327.693.031.977

Restricted cash in banks

1.973.695.765.114
Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

Jumlah/
Total

1.973.695.765.114

-

-

-

Less:
Allowance for impairment
losses

1.973.695.765.114

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan
Grup yang penilaian penurunan nilainya dibedakan
antara yang dinilai secara individual dan kolektif.
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between
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individually and collectively.
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43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43.

a. Risiko kredit (Lanjutan)

RISK MANAGEMENT (Continued)
a. Credit risk (Continued)

2012

Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan
lainnya
Rekening bank
yang dibatasi
penggunaannya
Aset keuangan tersedia
untuk dijual

Individual/
Individual

Kolektif/
Collective

Jumlah/
Total

1.243.053.324.779
181.808.710.859
540.573.121.939

-

1.243.053.324.779
181.808.710.859
540.573.121.939

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables

2.901.571.582

-

2.901.571.582

Other financial assets

121.884.974.457

-

121.884.974.457

2.441.742.291.565

-

2.441.742.291.565

Restricted cash in banks
Available-for-sale financial
assets

4.531.963.995.181
Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

4.531.963.995.181

-

-

3.629.540.016

Less:
Allowance for impairment
losses

4.528.334.455.165

2011
Individual/
Individual
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan
lainnya
Rekening bank
yang dibatasi
penggunaannya
Aset keuangan tersedia
untuk dijual

Kolektif/
Collective

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414

-

872.323.862.016
124.923.205.753
131.164.923.414

Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables

843.220.824.000

-

843.220.824.000

Other financial assets

37.661.858.205

-

37.661.858.205

1.746.677.612.368

-

1.746.677.612.368

Restricted cash in banks
Available-for-sale financial
assets

3.755.972.285.756
Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

Jumlah/
Total

3.755.972.285.756

-

-

3.755.972.285.756
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MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit (Lanjutan)

a. Credit risk (Continued)
2010
Individual/
Individual

Kolektif/
Collective

Jumlah/
Total

Kas dan setara kas

994.825.210.677

-

994.825.210.677

Cash and cash equivalents

Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan lainnya
Rekening bank
yang dibatasi
penggunaannya

57.977.000.000
11.324.606.046
581.875.916.414

-

57.977.000.000
11.324.606.046
581.875.916.414

Trade receivables
Other receivables
Other financial assets

327.693.031.977

-

327.693.031.977

Restricted cash in banks

1.973.695.765.114
Dikurangi:
Cadangan kerugian
penurunan nilai

1.973.695.765.114

-

-

-

Less:
Allowance for impairment
losses

1.973.695.765.114

b. Risiko pasar

b. Market risk

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama
berkaitan dengan perubahan nilai suku bunga dan
nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan
berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya
biaya modal Grup.

Market risk is the risk primarily due to changes in
interest rates and exchange rates which could
resulting in decrease of revenue, or increase in cost
of capital of the Group.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Grup
adalah sebagai berikut:

Kewajiban untuk mengelola risiko perubahan
nilai tukar mata uang asing.

Melakukan penelaahan atas tingkat suku bunga
pinjaman.

Membatasi eksposur dalam investasi yang
memiliki harga pasar yang fluktuatif.

Risk management that has been applied by the
Group are as follows:

The requirement to cover risks of foreign
exchange.

Performing review over the interest rate on
borrowings.

Limiting exposure in the investment that has
fluctuating market prices.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko
bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan
instrumen keuangan akan berfluktuasi karena
perubahan dalam nilai tukar mata uang. Eksposur
grup terhadap flkuktuasi nilai tukar mata uang
asing, terutama disebabkan oleh pinjaman,
piutang, hutang dan pembayaran hutang dalam
mata uang USD.

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair
value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in foreign
exchange rates. The Group’s exposure to exchange
rate fluctuations results primarily from USDdenominated loans, accounts receivable, accounts
payable and payment of payable.

Risiko suku bunga Grup timbul dari pinjaman jangka
panjang. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat
bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko
suku bunga arus kas yang sebagian disalinghapuskan
dengan kas dalam tingkat suku bunga variabel.

The Group’s interest rate risk arises from long –
term borrowing. Borrowing issued at variable rates
expose the Group to cash flow interest rate risk
which is partially offset by cash held at variable
rates.
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43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43.

b. Risiko pasar (Lanjutan)

RISK MANAGEMENT (Continued)
b. Market risk (Continued)

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit
perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan
pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas
keuangan Group terhadap beberapa skenario suku
bunga baku maupun non-baku.

The management of interest rate risk against
interest rate gap limits is supplemented by
monitoring the sensitivity of the Group’s financial
assets and liabilities to various standard and nonstandard interest rate scenarios.

Tabel berikut menjelaskan eksposur Grup atas risiko
nilai tukar mata uang asing pada tanggal
31 Desember 2012. Termasuk didalamnya adalah
instrumen keuangan Grup pada nilai tercatat,
dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

The following table illustrates the Group’s
exposure to foreign currency exchange rate risk as
of 31 December 2012. Included in the table are
financial instruments of the Group at carrying
amounts categorized by currency.
2012

USD
Aset dalam mata
uang asing:
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Rekening bank yang
dibatasi
penggunaannya
Jumlah

JPY

95.936.276,86
17.726.946,96
1.470.000,00

-

9.621.616,92

-

124.754.840,74

-

AUD

927.703.797.269
171.419.577.141
19.902.534.323

Assets denominated in
foreign currency:
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables

93.041.035.617

Restricted cash in bank

1.212.066.944.350

Total

-

86.447.785.879

Liabilities denominated in
foreign currency:
Trade payables

-

46.010.016.090
2.329.883.319.136

Accrued expenses
Bank loan

-

2.462.341.121.105

Total liabilities denominated
in foreign currencies

567.345,07
567.345,07

Liabilitas dalam mata
uang asing:
Utang usaha
Beban masih harus
dibayar
Pinjaman bank

4.758.016,14
240.939.329,80

Jumlah liabilitas dalam
mata uang asing

254.502.875,96

11.596.200,00

Liabilitas bersih dalam
mata uang asing
(

129.748.035,22) (

11.596.200,00)

8.805.530,02

Setara Rupiah/
Rupiah
Equivalents

11.596.200,00
-

567.345,07 ( 1.250.274.176.755)

Net liabilities denominated
in foreign currencies

Pada tanggal 31 Desember 2012, jika Rupiah
melemah 1% terhadap mata uang asing dengan
seluruh variabel tetap, maka laba bersih tahun
berjalan lebih rendah Rp 12.502.741.768 terutama
yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs
atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam
mata uang asing.

As of 31 December 2012, if the Rupiah had
weakened by 1% against the foreign currency with
all other variables held constant, net profit current
year would have been lower Rp 12,502,741,768,
mainly as a result of foreign exchange losses on
translation of monetary assets and liabilities
denominated in foreign currency.

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas
kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar,
dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap
setara kas, sewa pembiayaan dan pinjaman bank:

The following tabel illustrates the sensitivity to a
reasonably possible change in market interest
rates, with all other variables held constant, of the
cash equivalents, finance lease and bank loan:

2012
Pinjaman bank:
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis
point)
Penurunan suku bunga 1% (100 basis
point)

12.993.873.085
(

12.993.873.085)
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Bank loan:
Increase in interest rate by 1% (100 basis
point)
Decrease in interest rate by 1% (100 basis
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MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko pasar (Lanjutan)

b. Market risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan
liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan
menurut mana yang lebih awal antara tanggal
repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual
untuk melihat dampak perubahan tingkat suku
bunga:

The following table illustrates the Group’s
financial assets and liabilities at carrying amounts,
categorized by the earlier of contractual repricing
of maturity dates to analyze the impact of changes
in interest rate:

Tahun 2012/ Year 2012
Tingkat bunga
mengambang/
Floating rate
< 3 bulan/
months

Tingkat bunga tetap/ Fixed rate

3-36 bulan/
months

> 3 bulan/
months

-

-

3-12 bulan/
months

1-2 tahun/
Years

> 2 tahun/
years

Jumlah
Total

-

-

1.243.053.324.779
428.104.927.741

-

-

121.884.974.457

-

-

1.793.043.226.977
3.014.149.048.560

Aset keuangan
Kas dan setara kas
Piutang lain-lain
Rekening bank yang
dibatasi
penggunaannya

Liabilitas keuangan
Pinjaman bank
Utang sewa
pembiayaan
Jumlah liabilitas
keuangan
Transaksi suku bunga
SWAP
Bersih

1.243.053.324.779
-

428.104.927.741

121.884.974.457

-

1.243.053.324.779

121.884.974.457

-

44.657.587.860

2.969.491.460.700

-

-

-

-

66.707.000

1.322.173.824

-

-

-

-

44.724.294.860

2.970.813.634.524

-

-

-

-

11.604.000.000

340.384.000.000

1.209.933.029.919 ( 2.508.544.660.067 )

428.104.927.741

428.104.927.741

Rincian kisaran suku bunga efektif atas masing
masing instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

Aset keuangan
Kas dan setara kas
Rekening bank yang
dibatasi
penggunaannya
LIabilitas keuangan
Pinjaman bank
Rupiah
Dolar Amerika Serikat
Utang sewa pembiayaan

-

-

Restricted cash
In banks

Financial liabilities
financing payable
Finance lease
1.388.880.824
payable

3.015.537.929.384
351.988.000.000

-

Financial assets
Cash and cash
equivalents
Other receivables

(

Total financial
liabilities
Interest Rate
SWAP Transaction

870.506.702.407)

The details of the range of the effective interest
rate on each of the financial instruments are as
follows:

2012

2011

2010

1% - 5,5%

3% - 5,5%

3% - 5,25%

Financial assets
Cash and cash equivalent

1% - 5,5%

3% - 5,5%

3% - 5,25%

Restricted cash in banks

9,2% - 10,2%
6,1% - 10,2%
4,99%

4,3% - 4,4%
5,25%

c. Risiko likuiditas

4,25% - 4,52%
-

Financial liabilitas
Bank loan
Rupiah
United States Dollar
Finance lease payables

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam
situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan
bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka
pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar
untuk pengeluaran jangka pendek.
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Liquidity risk is defined as a risk that arises in
situations where the cash inflow from short-term
revenue is not enough to cover the cash outflow for
short-term expenditure.
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43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

Untuk mengatur risiko likuiditas, Grup menerapkan
manajemen risiko sebagai berikut:
1. memonitor dan menjaga level kas dan setara kas
yang diperkirakan cukup untuk mendanai
kegiatan operasional Grup dan mengurangi
pengaruh fluktuasi dalam arus kas.
2. secara rutin melakukan monitor atas perkiraan
arus kas dan arus kas aktual,
3. melakukan monitor atas profil jatuh tempo
pinjaman, dan
4. secara terus-menerus menilai kondisi pasar
keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.
5. Sebagai tambahan, Grup juga mengatur untuk
memiliki fasilitas stand-by loan yang dapat
ditarik sesuai dengan permintaan untuk
mendanai
kegiatan
operasi
pada
saat
diperlukan.

To manage its liquidity risk, the Group applies the
following risk management:
1. monitors its level of cash and cash equivalents
and maintains these at a level deemed
adequate to finance the Group's operational
activities and to mitigate the effect of
fluctuations in cash flow.
2. regularly monitors projected and actual cash
flow,
3. regularly monitors loan maturity profiles and
4. continuously assesses the financial markets for
opportunities to raise funds.
5. In addition, the Group has a stand-by loan
facility which can be withdrawn upon request
to fund its operations when needed.

Tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas
keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah
yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual
yang tidak terdiskonto:

The table below describes the Group’s financial
liabilities based on their maturities. The amounts
disclosed in the table are the contractual
undiscounted cash flow:

2012

Aset
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Aset keuangan lain-lain

Jatuh tempo/ Due date
2014 dan
seterusnya/
2014 and
so on

2012

Jumlah/
Amount

2013

Nilai wajar/
Fair value

1.243.053.324.779
178.179.170.843
540.573.121.939
2.901.571.582

1.243.053.324.779
178.179.170.843
540.573.121.939
2.901.571.582

-

1.243.053.324.779
178.179.170.843
540.573.121.939
2.901.571.582

121.884.974.457

121.884.974.457

-

121.884.974.457

Assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Other receivables
Other financial assets

Rekening bank yang
dibatasi pengunaannya
Aset keuangan tersedia
untuk dijual

2.441.742.291.565

-

2.441.742.291.565

2.441.742.291.565

Restricted cash in banks
Available-for-sale financial
assets

Jumlah aset

4.528.334.455.165

2.086.592.163.600

2.441.742.291.565

4.528.334.455.165

Total assets

87.724.094.059
38.839.108.525

87.724.094.059
38.839.108.525

-

87.724.094.059
38.839.108.525

Liabilities
Trade payables
Other payables

63.442.129.584
2.936.849.232.657
1.388.880.824

63.442.129.584
260.410.559.832
691.914.017

2.676.438.672.825
696.966.807

63.442.129.584
2.936.849.232.657
1.388.880.824

Accrued expenses
Bank loan
Finance lease payable

4.661.575.116

4.661.575.116

4.661.575.116

Derivative financial liabilities

Jumlah liabilitas

3.132.905.020.765

455.769.381.133

3.132.905.020.765

Total liabilities

Selisih aset dan
liabilitas

1.395.429.434.400

1.630.822.782.467 (

235.393.348.067 ) 1.395.429.434.400

Difference in asset
and liabilities

Liabilitas
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban yang masih harus
dibayar
Pinjaman bank
Utang sewa pembiayaan
Liabilitas keuangan
derivatif
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43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Risiko operasional

d. Operational risk

Risiko operasional adalah risiko yang berpotensi
menyebabkan kerugian operasional karena kesalahan
karyawan baik yang disengaja maupun tidak;
kegagalan sistem dan proses operasional serta tidak
berfungsinya sistem pengendalian internal dalam
operasional Grup sehari-hari.

Operational risk is the risk that could potentially
cause an operating loss due to employee error
whether intentional or not; system failures and
operational processes as well as the malfunction of
the internal control system in the day-to-day
operations.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan
adalah sebagai berikut:

Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga
proses bisnis dapat dan terkontrol secara sistem
dan dimonitor dari waktu ke waktu.

Menerapkan sistem audit kepatuhan yang
berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun
kantor pusat.

Menerapkan aturan kerja yang jelas (SOP) dan
sanksi yang tegas atas penyimpangan yang
terjadi, sesuai dengan tingkat kesalahan yang
ditemukan.

Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perusahaan
sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat
menghindarkan/
mengurangi
potensi
penyimpangan.

Adanya penilaian kinerja yang fair dan
transparan serta adanya kesempatan untuk
pengembangan karir.

Risk management that has been applied by the
Company are as follows:

Implementing a centralized system in order
that business processes can be controlled by
the system and monitored from time to time.

Implementing a sustainable compliance audit
system,
both
in
branch
offices
or
headquarters.

Implementing a clear code of conduct (SOP)
and strict sanctions for irregularities that
occurred, according to level of error
identified.

Promoting the Company's core values to
employees since the early stage, in order to
avoid/reduce the potential for irregularities.

Grup melalui fungsi-fungsi pengawasan yang melekat
di operasional dan melalui sistem manajemen Grup,
melakukan review berkala terhadap aktivitas
operasional untuk mengurangi kemungkinan atau
frekuensi terjadinya risiko operasional tersebut dan
meminimalisasi dampak dari kejadian-kejadian yang
mungkin menjadi risiko operasional tersebut.

The Group through its control functions in the
operation and management system, conduct
periodic review of operational activities to reduce
the likelihood or frequency of the operational risk
occurrence and to minimize the impact of events
that may occurred.

e. Risiko permodalan



Fair and transparent performance appraisal
and opportunities for career development.

e. Capital risk

Tujuan Grup mengatur modal adalah untuk menjaga
kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha
yang terus menerus supaya memberikan keuntungan
kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya dan untuk mempertahankan struktur modal
yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

The Group’s objectives when managing capital are
to safeguard the Company’s ability to continue as
a going concern in order to provide returns for
shareholders and benefits for other stakeholders
and to maintain an optimal capital structure to
reduce the cost of capital.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola
struktur permodalan untuk memastikan struktur
modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham
yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan
modal masa depan dan efisiensi modal Grup,
profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang,
proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal
dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

The Group actively and regularly reviews and
manages its capital structure to ensure optimal
capital structure and shareholder return, taking
into consideration the future capital requirements
and capital efficiency of the Group, prevailing and
projected profitability, projected operating cash
flows, projected capital expenditures and
projected strategic investment opportunities.
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43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

43.

e. Risiko permodalan (Lanjutan)

RISK MANAGEMENT (Continued)
e. Capital risk management (Continued)

Sebagaimana praktik yang berlaku umum,
Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan
melalui rasio utang terhadap modal (gearing ratio)
yang dihitung melalui pembagian antara utang neto
dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas
sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi
keuangan konsolidasi dikurangi dengan jumlah kas
dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh
ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang
ekuitas Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2012
2011 dan 2010, perhitungan rasio tersebut, adalah
sebagai berikut:
2012

2011

Jumlah liabilitas

3.181.120.758.035

2.281.870.054.647

716.553.654.444

Total liabilities

Dikurangi: kas dan setara kas

1.243.053.324.779

872.323.862.016

994.825.210.677

Less: cash and cash equivalents

Utang neto

1.938.067.433.255

1.409.546.192.631 (

278.271.556.233)

Jumlah ekuitas

9.608.824.866.580

7.057.345.003.564

Rasio utang terhadap modal

44.

As generally accepted practices, the Group
evaluates its capital structure through debt-toequity ratio (gearing ratio) which calculated by
dividing between net debt to equity. Net debt
represent the sum of liabilities as presented in the
consolidated statement of financial position which
being reduced by the amount of cash and cash
equivalents. While the equity covering the entire
attributable equity to shareholders of the
Company. As of 31 December 2012 2011 and 2010,
the calculation of this ratio, were as follows:

0,20

2010

0,20 (

PERJANJIAN DAN KOMITMEN

44.

a. Pada tanggal 7 Januari 2008, TWU menandatangani
kontrak perjanjian dengan PT Pertamina EP Cepu
untuk memasok 6.000 barel minyak mentah per
hari kepada TWU. Kontrak tersebut akan berakhir
dalam 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal kontrak
dan dapat diperpanjang atas kesepakatan dari
kedua belah pihak. Kontrak tersebut saling
berhubungan dengan kontrak pasokan 5 (lima)
tahun dengan PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu
Ltd, Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., PT Sarana Patra
Hulu Cepu, PT Blora Patrogas Hulu, PT Asri Dharma
Sejahtera, dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana
(“Konsorsium Penjualan”), dimana kewajiban
PT Pertamina EP Cepu untuk memberikan pasokan
kepada TWU berdasarkan kesepakatan ini harus
dipenuhi Konsorsium Penjualan selama kontrak
penyediaan antara TWU dan Konsorsium Penjualan
tersebut masih berlaku. Setelah jangka waktu
penyediaan dengan Konsorsium Penjualan tersebut
berakhir, kesepakatan pasokan bahan bakar antara
TWU dan PT Pertamina EP Cepu akan tetap
berlaku.
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4.821.096.430.284
0,06)

Net payables
Total equity
Debt to equity ratio

AGREEMENTS AND COMMITMENTS
a. On 7 January 2008, TWU entered into a contract
with PT Pertamina EP Cepu to supply 6,000 barrels
of crude oil per day to TWU. The contract will
expire in 10 (ten) years from the date of the
contract and is extendable based on mutual
agreement of the parties. This contract
co-exists with the 5 (five) years supply contract
with PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd,
Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., PT Sarana Patra Hulu
Cepu, PT Blora Patragas Hulu, PT Asri Dharma
Sejahtera, and PT Petrogas Jatim Utama Cendana
(the “Selling Consortium”), whereby the obligation
of PT Pertamina EP Cepu to supply TWU under this
arrangement should be considered to have been
fulfilled by the Selling Consortium for as long as
the supply contract between TWU and the Selling
Consortium remains valid. After the expiry of the
supply contract with the Selling Consortium, the
fuel supply arrangement between TWU and
PT Pertamina EP Cepu shall remain valid.
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PERJANJIAN DAN KOMITMEN (Lanjutan)

44. AGREEMENTS AND COMMITMENTS (Continued)

b. Pada
tanggal
31
Agustus
2009,
TWU
menandatangani kontrak pasokan 5 (lima) tahun
minyak mentah dengan Konsorsium Penjualan
dimana Konsorsium Penjualan setuju untuk
memasok
minyak
mentah
kepada
TWU.
Konsorsium Penjualan sepakat untuk menunjuk
Mobil Cepu Ltd (“MCL”) untuk menjadi perwakilan
mereka dalam melaksanakan tugas administrasi
dan operasional seperti yang terinci didalam
kontrak.

b. On 31 August 2009, TWU entered into a 5 (five)
years crude oil supply contract with a Selling
Consortium whereby the Selling Consortium agreed
to supply crude oil to TWU. The Selling Consortium
has agreed to appoint Mobil Cepu Ltd (“MCL”) to
act as their representative in carrying out the
administrative and operational responsibilities
detailed in the contract.

c. Pada tanggal 12 Juni 2009, TWU menandatangani
kontrak
No.
HbN-2/4-A/VI/09-017
dengan
PT Nusantara Heburinas (“NH”) dimana NH sepakat
untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan kilang
yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur, seperti
yang disyaratkan oleh Bank Mandiri. Jumlah nilai
kontrak sebesar Rp 20.000.000 untuk setiap 4
kunjungan ke lokasi pembangunan, belum
termasuk PPN 10%.

c. On 12 June 2009, TWU entered into contract
No. HbN-2/4-A/VI/09-017 with PT Nusantara
Heburinas (“NH”) whereby NH agreed to supervise
the implementation of the refinery construction
located in Bojonegoro, East Java, as required by
Bank Mandiri. The total contract value was
Rp 20,000,000 for each of the 4 visits to the
construction site, excluding VAT of 10%.

d. Pada
tanggal
13
Oktober
2011,
TWU
menadatangani perjanjian manufaktur dengan
Chemex, LLC (“Chemex”) untuk mengerjakan
mesin dan peralatan kilang dengan kapasitas
produksi 12.000 barel minyak mentah per hari dan
jumlah nilai kontrak sebesar USD 29.200.000.
Pengerjaan mesin dan peralatan tersebut
diperkirakan akan selesai pada bulan Mei 2013.

d. On 13 October 2011, TWU entered into a
manufacturing agreement with Chemex, LLC
(“Chemex”) to construct refinery machinery and
equipment with a capacity of 12,000 barrels of
crude oil per day and total contract value of
USD 29,200,000. The construction of the machinery
and equipment is expected to be completed in
May 2013.

e. Perusahaan dan pemegang saham PT Surya Panen
Subur secara bersama-sama memberikan jaminan
korporasi atas fasilitas pinjaman yang diterima SPS
dari PT Bank OCBC Indonesia.

e. The
Company
and
shareholder
of
PT Surya Panen Subur (SPS) jointly and severally
provided Corporate guarantee on loan facility
agreement entered into between SPS and PT Bank
OCBC Indonesia.
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44.

AGREEMENTS AND COMMITMENTS (Continued)

f. Pada
tanggal
1
Agustus
2012,
TWU
menandatangani perjanjian penjualan 1 (satu)
tahun dengan PT Pertamina Patra Niaga (PN),
dimana PN sepakat untuk membeli 19.000 KL HSD
per 2 (dua) minggu setiap bulannya. Perjanjian
tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012
sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.

f. On 1 August 2012, TWU entered into a one-year
selling agreement with PT Pertamina Patra Niaga
(PN), whereby PN agreed to buy 19,000 KL HSD for
every 2 weeks in each month. The agreement is
valid from 1 August 2012 until 31 July 2013.

g. Pada pada tanggal 10 Agustus 2012 Perusahaan
menandatangani
Perjanjian
Pembiayaan
Persediaan dengan Falcon Trade Corporation FZE
(Falcon) untuk penjualan dan pembelian minyak,
dengan nilai penjualan sebesar USD 2.883.380 dan
nilai pembelian kembali sebesar USD 2.999.615
yang jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2013.

g. On 10 August 2012 the Company entered into Stock
Finance Agreement with Falcon Trade Corporation
FZE (Falcon) for sale and purchase of oil, with
total sales value of USD 2,883,380 and repurchase
value of USD 2,999,615 due on 10 August 2013.

h. Pada tanggal 7 September 2012, Perusahaan
menandatangani Option Agreement dengan KAS
dimana KAS sepakat untuk memberikan hak opsi
kepada Perusahaan untuk mengakuisisi saham KAS
di BUS dalam jumlah sebesar 63.272 saham, yang
mewakili 14,38% kepemilikan di BUS. Apabila
Perusahaan melaksanakan hak opsi tersebut, maka
hutang KAS kepada Perusahaan akan lunas. Hak
opsi tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)
bulan dari tanggal jatuh tempo pinjaman KAS
kepada Perusahaan.

h. On 7 September 2012, the Company entered into
Option Agreement with KAS, whereby KAS agreed
to grant a call option to the Company to acquire
the shares of BUS of 63,272 shares, representing
14.38% ownership interest in BUS. If the Company
exercises the option, the debt of KAS will be
repaid to the Company. Option rights are valid for
a period of 2 (two) months from the date of
maturity of the loan of KAS to the Company.

i. Pada
tanggal
7
Desember
2012,
WAS
menandatangani perjanjian pinjaman dengan ING
BANK N.V., Cabang Singapura, dan Perusahaan
sebagai penjamin atas pinjaman tersebut. Fasilitas
pinjaman tersebut sebesar USD 50.000.000 dengan
bunga yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.
Jatuh tempo fasilitas tersebut adalah mana yang
lebih dahulu antara 60 (enam puluh) bulan sejak
tanggal penarikan pinjaman atau 8 November
2016.

i. On 7 December 2012, WAS signed loan agreement
with ING BANK N.V., Branch Singapore, and the
Company as a Guarantor on the loan. The loan
facility amounting to USD 50,000,000 with interest
to be paid every 3 (three) months. The facility will
be mature on the date which is 60 (sixty) months
after the utilization date or 8 November 2016
which one is earlier.

Menurut perjanjian tujuan dari pinjaman tersebut
digunakan untuk pendanaan WAS dan/atau
Perusahaan selaku penjamin.

According to the agreement the purpose of the
loan was used to the genenal corporate funding of
WAS and/or the Company as guarantor.

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
a.

45.

Pada tanggal 4 Januari 2013, transaksi tutup
sendiri atas transaksi jual beli saham Seroja
Investment Ltd antara Perusahaan dan Profit
Spread Group Ltd. telah dilakukan (Catatan 13).
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EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
a.

On 4 January 2013, the crossing of the share sale
and purchase transaction of Seroja Investment Ltd
entered into by the Company and Profit Spread
Group Ltd. was carried out (Note 13).
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45.

EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

b.

Pada tanggal 14 Januari 2013, Perusahaan
menandatangani perjanjian pemberian pinjaman
dengan PT Asetama Capital (AC), pihak ketiga,
dimana Perusahaan sepakat untuk memberikan AC
suatu pinjaman dengan jumlah pokok sebesar
sampai dengan Rp 100.000.000.000. Pinjaman
tersebut harus dipergunakan oleh AC untuk
membeli saham sampai dengan 5% dari jumlah
saham MPM yang ditawarkan kepada masyarakat
pada saat penawaran umum saham perdana MPM
(“Saham MPM”). Pinjaman ini akan jatuh tempo
dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak
tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman ini
dikenakan bunga sebesar (i) suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia atau (ii) JIBOR, mana yang lebih
rendah. Jika AC bermaksud untuk menjual Saham
MPM pada pasar negosiasi, maka AC menawarkan
terlebih dahulu kepada Perusahaan.

b.

On January 14, 2013, the Company entered into a
loan agreement with PT Asetama Capital (AC), a
third party, whereby the Company agreed to grant
a loan to AC a loan with a principal amount up to
Rp 100.000.000.000. The loan must be used by the
AC to purchase shares up to 5% of the number of
shares offered to the public at MPM initial public
offering ("Shares MPM"). This loan will be due in
36 (thirty six) months from the date of drawdown.
This loan bears interest at (i) the interest rate of
Bank Indonesia Certificates or (ii) JIBOR,
whichever is lower. If AC intends to sell shares on
the market MPM negotiations, AC should offers
prior to the company.

c.

Pada tanggal 25 Januari 2013, Perusahaan
mengakuisisi 7.000.000 saham Finders Resources
Ltd, perusahaan yang bergerak di bidang
pertambangan dan sebelumnya dimiliki oleh
Provident Capital Partners Pte., Ltd., yang
merupakan 2,2% kepemilikan, dengan biaya
perolehan sebesar AUD 1.400.000.

c.

On 25 January 2013, the Company acquired
7,000,000 shares of Finders Resources Ltd., a
company engaged in mining and previously held by
Provident
Capital
Partners
Pte.,
Ltd.,
representing 2.2% ownership interest, for a
purchase consideration of AUD 1,400,000.

d.

Pada tanggal 8 Februari 2013, Perusahaan
melakukan pembayaran atas pinjaman sindikasi
sebesar Rp 592.047.244.094.

d.

On 8 February 2013, the Company repaid the
outstanding syndicated loan amounting to
Rp 592,047,244,094.

e.

Pada tanggal 8 Februari 2013, PT Saratoga Sentra
Business, entitas anak, mengakuisisi 360.000.000
saham PT Agro Maju Raya (AMR), perusahaan yang
bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan
sebelumnya dimiliki oleh PT Selaras Inti Makmur
(SIM), yang merupakan 6% kepemilikan, dengan
biaya perolehan sebesar Rp 40.850.000.000.
Selanjutnya, SSB juga membayarkan uang muka
investasi pada AMR kepada SIM sebesar
Rp 7.500.000.000.

e.

On 8 February 2013, PT Saratoga Sentra Business,
a subsidiary, acquired 360,000,000 shares of
PT Agro Maju Raya (AMR), a company engaged in
palm oil plantation and previously held by
PT Selaras Inti Makmur (SIM), representing 6%
ownership interest, for a purchase consideration
of Rp 40,850,000,000. Moreover, SSB also paid an
advance for investment in AMR to SIM of
Rp 7,500,000,000.

f.

Pada tanggal 8 Februari 2013, Perusahaan
mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham secara
terpisah dengan:

f.

On 8 February 2013, the Company entered into
Share Purchase Agreement separately with:



PT Rasi Unggul Bestari yang saat ini adalah
pemegang 325.000 saham biasa yang
merupakan 25,25% dari total saham
ditempatkan dan disetor dalam MPM dimana
Perusahaan setuju untuk membeli saham
biasa dalam MPM tersebut, bebas dari seluruh
pembebanan seharga Rp 898.941.112.234.
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PT Rasi Unggul Bestari (“RUB”) which is the
current
holders
of
325,000
shares
representing 25.25% from total shares issued
and fully paid in MPM in which the Company
agree to buy the ordinary shares, free from
any
costs
with
the
amount
of
Rp 898,941,112,234.
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PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)
f.

Pada tanggal 8 Februari 2013, Perusahaan
mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham secara
terpisah dengan: (Lanjutan)

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)
f.

On 8 February 2013, the Company entered into
Share Purchase Agreement separately with:
(Continued)

Adapun kondisi dari jual beli tersebut adalah
sebagai berikut:
- semua persetujuan yang dipersyaratkan
untuk pemenuhan transaksi telah diperoleh.

The terms and condition of the sale are as
follows:
- All of the required approvals for the
fulfillment of the transaction have been
obtained.
- MPM has obtained the effective statement
from the Financial Services Authority
(FSA) to perform initial public offering
and the shares have been listed at the
Stock Exchange.
- All
representations
and
warranties
provided by each party in the agreement is
materially correct and accurate.

- MPM telah mendapatkan pernyataan efektif
dari OJK untuk melakukan Penawaran
Umum dan saham telah tercatat di Bursa
Efek
- Segala pernyataan dan jaminan yang
diberikan masing-masing pihak dalam
perjanjian adalah benar dan akurat secara
material


Akuisisi sebanyak 35.725.000 saham MPM
melalui konversi Mandatory Convertible
Note (MCN), yang merupakan 0,78%
kepemilikan dengan biaya perolehan sebesar
Rp 40.749.177.165 dari Ciroden Alliance Ltd.
setelah Penawaran Umum Perdana saham
MPM.



Acquisition of 35,725,000 shares of MPM,
through convertion of Mandatory Convertible
Note (MCN), resulting from the conversion of
Mandatory
Convertible
Note
(MCN),
representing 0.78% ownership interest for a
purchase consideration of Rp 40,749,177,165
from Ciroden Alliance Ltd. subsequent to the
Initial Public Offering of ordinary shares of
MPM.



Ciroden Alliance Limited ("Ciroden") dan
Excel Dragon Overseas Inc ("Excel") yang saat
ini sebagai pemegang surat utang yang wajib
dikonversi (mandatory convertible bond)
dalam
MPM
masing-masing
senilai
Rp 14.290.000.000 dan Rp 35.710.000.000.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani
oleh MPM, surat utang ini akan secara
otomatis dikonversi menjadi saham biasa
dalam MPM setelah pelaksanaan penawaran
umum saham perdana oleh MPM. Berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Saham, Perseroan telah
setuju untuk membeli saham biasa dalam
MPM dari Ciroden dan Excel, bebas dari
seluruh pembebanan masing-masing seharga
Rp 40.749.177.165 dan Rp 101.830.169.109.



Ciroden Alliance Limited (“Ciroden”) and
Excel Dragon Overseas Inc (“Excel”) as the
holder of the mandatory convertible bond
(MCB) of MPM in the amount of
Rp14,290,000,000 and Rp35,710,000,000.
Based on the agreements signed by MPM,
these MCB will automatically converted into
common shares in MPM after the initial public
offering. Based on the SPA, the Company has
agreed to buy the common shares of MPM
from Ciroden and Excel, free from any costs
amounting
to
Rp 40,749,177,165
and
Rp 101,830,169,109, respectively.
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PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)
f.

Pada tanggal 8 Februari 2013, Perusahaan
mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham secara
terpisah dengan: (Lanjutan)

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)
f.

On 8 February 2013, the Company entered into
Share Purchase Agreement separately with:
(Continued)

Adapun kondisi dari jual beli tersebut adalah
sebagai berikut:
- semua persetujuan yang dipersyaratkan
untuk pemenuhan transaksi telah diperoleh.

The terms and condition of sale are as
follows:
- All of the required approvals for the
fulfillment of the transaction have been
obtained.
- MPM has obtained the effective
statement from the Financial Services
Authority (FSA) to perform initial public
offering and the shares have been listed
on the Stock Exchange.
- All representations and warranties
provided by each party in the agreement
is materially correct and accurate, and

- MPM telah mendapatkan pernyataan efektif
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
melakukan Penawaran Umum dan saham
telah tercatat di Bursa Efek.
- segala pernyataan dan jaminan yang
diberikan masing-masing pihak dalam
perjanjian adalah benar dan akurat secara
material; dan
- telah efektifnya konversi mandatory
convertible bond Ciroden dan Excel

-

The conversion of mandatory convertible
bond of Ciroden and Excel has been
effective.

g.

Pada tanggal 14 Februari 2013, Perusahaan
melepas seluruh kepemilikannya di PT Bumi
Agung Nusantara kepada PT Trimitra Utama
Selaras, entitas di bawah pengendalian yang
sama, sebanyak 325 saham dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp 162.500.000.

g.

On 14 February 2013, the Company divested its
entire ownership interests in PT Bumi Agung
Nusantara to PT Trimitra Utama Selaras, an entity
under common control, of 325 shares totaling
Rp 162,500,000.

h.

Pada tanggal 21 Februari 2013, transaksi tutup
sendiri atas transaksi jual beli saham Sumatra
Cooper Plc (SUM) antara Perusahaan dan
Provident Mineral Pty. Ltd. telah dilakukan
(Catatan 13).

h.

On 21 February 2013, the crossing of Sumatra
Cooper Plc’s (SUM) share from sale and purchase
transaction entered into by the Company and
Provident Mineral Pty. Ltd. was carried out (Note
13).

i.

Rapat Umum
(RUPSLB)

i.

Extraordinary
(EGSM)

Pemegang

Saham

Luar

Biasa

General

Shareholders

Meeting

Pada tanggal 22 Februari 2013 para pemegang
saham Perusahaan melaksanakan RUPSLB yang
antara lain menghasilkan keputusan sebagai
berikut:
 Persetujuan
Penawaran
Umum
Saham
Perdana melalui pengeluaran saham baru dari
dalam simpanan (portepel) Perusahaan
sebanyak-banyaknya sebesar 430.883.000
saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100
per saham.
 Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk
disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM-LK
No. IX.J.I tentang “Pokok-pokok Anggaran
Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran
Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan
Publik”.
 Pemecahan saham dari nilai nominal per
saham sebesar Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.

On 22 February 2013, the Company’s shareholders
held an EGSM, which among others decided:





Perubahan
status
Perusahaan
menjadi
perusahaan terbuka dan perubahan nama
Perusahaan menjadi PT Saratoga Investama
Sedaya Tbk.
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Approval of the Initial Public Offering
through the issuance of new shares from the
portofolio of the Company for a maximum of
430,883,000 shares at par value of Rp 100
per share.



Amendment to the Company’s Articles of
Association to comform with BAPEPAM-LK
Regulation
No.
IX.J.I
the
regarding
“principles of Articles of Association of
Companies Conducting Public Offerings and
Public Companies”.
Stock split from par value of Rp 1,000,000
per share to Rp 100 per share.



Change in the Company’s status to a public
company and changes in the Company’s name
to PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
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i.

Rapat Umum Pemegang
(RUPSLB) (Lanjutan)

Saham

Luar

Biasa

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)
i.

Keputusan RUPSLB di atas telah diaktakan oleh
Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, dalam Akta
No. 112 tanggal 22 Februari 2013, yang pada
tanggal 4 Maret 2013 telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.10-07576.

Extraordinary General
(EGSM) (Continued)

Shareholders

Meeting

The decisions made in the above EGSM were
covered by Deed No. 112 dated 22 February 2013
of Notary Humberg Lie, SH, SE, MKn, which was
approved on 4 March 2013 by the Minester of Law
and Human Rights through letter No. AHUAH.01.10-07576.

j.

Pada tanggal 26 Februari 2013, Perusahaan
mengakuisisi 13.600.000 saham Sumatra Coppers
and Gold Plc. (SUM), perusahaan yang bergerak di
bidang pertambangan dan sebelumnya dimiliki
oleh Provident Mineral Ltd., dengan biaya
perolehan sebesar AUD 3.503.500.

j.

On 26 February 2013, the Company acquired
13,600,000 shares of Sumatra Coppers and Gold
Plc. (SUM), a company engaged in minning and
previously held by Provident Mineral Ltd., for a
purchase consideration of AUD 3,503,500.

k.

Pada tanggal 28 Februari 2013, Perusahaan
melepas seluruh kepemilikannya di PT Bulungan
Mandiri kepada PT Trimitra Utama Selaras,
entitas di bawah pengendalian yang sama,
sebanyak 375 saham dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp 375.000.000.

k.

On 28 February 2013, the Company divested its
entire ownership interests in PT Bulungan Mandiri
to PT Trimitra Utama Selaras, an entity under
common control, of 375 shares totaling
Rp 375,000,000.

l.

Pada tanggal 8 Maret 2013, Perusahaan
mengakuisi 11.400.000 saham SUM, perusahaan
yang bergerak di bidang pertambangan melalui
penerbitan saham baru dengan biaya perolehan
sebesar AUD 2.508.000.

l.

On 8 March 2013, the Company acquired
11,400,000 shares of SUM, a company engaged in
mining through the issuance of new shares for a
purchase consideration of AUD 2,508,000.

m. Berdasarkan akta No. 35 tanggal 13 Maret 2013
dari Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di
Jakarta, susunan Dewan Komisaris Perusahaan
adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris independen
Komisaris independen

n.

m. Based on Notarial deed No. 35 dated 13 March
2013 of Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notary in
Jakarta, the composition of the Board of
Commisioners of the Company, are as follows:

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Rosan Perkasa
Sidharta Utama
Anangga W. Roosdiono S.H.,

Pada tanggal 11 dan 15 Maret 2013, Perusahaan
mengakuisisi masing-masing 164.390.570 dan
143.648.532 saham PT Adaro Energy Tbk, entitas
asosiasi, melalui Bursa Efek Indonesia dengan
biaya
perolehan
masing-masing
sebesar
Rp 258.586.366.610 dan Rp 225.959.140.836.
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n.

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

On 11 and 15 March 2013, the Company acquired
164,390,570 and 143,648,532 shares of PT Adaro
Energy Tbk, an associate, respectively, through
the Indonesian Stock Exchange for a purchase
consideration of Rp 258,586,366,610 and
Rp 225,959,140,836, respectively.
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PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)
o.

Pada tanggal 18 Maret 2013, Perusahaan telah
menandatangani perjanjian pengikatan jual beli
tagihan dan hak opsi dengan NRC dimana
berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan
mengalihkan hak tagihnya pada KAS dan hak
opsinya di BUS kepada NRC dengan harga
pembelian
sebesar
Rp
120.000.000.000.
Pembayaran atas pembelian tersebut akan
dilakukan oleh NRC dengan menerbitkan surat
sanggup senilai Rp. 120.000.000.000 yang akan
efektif pada tanggal penutupan jual beli tagihan
dan hak opsi.
Pengalihan tagihan dan hak opsi tersebut tunduk
pada persyaratan pendahuluan sebagai berikut:
1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tagihan dan
Hak Opsi tertanggal 18 Maret 2013, oleh dan
antara Perusahaan, KAS, dan NRC, yang
dibuat di bawah tangan dan bermaterai
cukup (“Perjanjian”).
Syarat-syarat
dan
ketentuan-ketentuan
pokok PPJB Pinjaman dan Hak Opsi:
 Perusahaan telah memperoleh seluruh
persetujuan korporasi yang disyaratkan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perusahaan untuk pelaksanaan jual
beli dan pengalihan tagihan dan hak opsi
 Diperolehnya seluruh persetujuan atau
persyaratan korporasi yang diperlukan
oleh NRC untuk pelaksanaan perjanjian
sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran
Dasar NRC dan peraturan perundangan
yang berlaku
 Diperolehnya seluruh persetujuan atau
persyaratan korporasi yang diperlukan
oleh KAS untuk pelaksanaan perjanjian
sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran
Dasar KAS dan peraturan perundangan
yang berlaku
 Diperolehnya seluruh persetujuan atau
persyaratan
korporasi
maupun
persetujuan
pihak
ketiga
lainnya,
termasuk kreditur dari NRC dan LMS yang
diperlukan untuk transaksi
 penawaran umum Perdana NRC telah
dilaksanakan,
termasuk
telah
diperolehnya pernyataan efektif dari OJK
dan dicatatnya saham NRC di Bursa Efek
 diperolehnya
hasil
penilaian
dan
pendapat kewajaran (fairness opinion)
atas transaksi pembelian tagihan dan Hak
Opsi dari penilai independen yang
ditunjuk oleh NRC
 Dilaksanakannya pembayaran harga jual
beli tagihan dan Hak Opsi oleh NRC
kepada
Perseroan
dengan
cara
menerbitkan Surat Sanggup; dan
 Pernyataan dan jaminan para pihak
adalah benar dan tidak menyesatkan.
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45.

EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)
o.

On 18 March 2013, the Company has signed a
Conditional Sale and Purchase of Receivables and
Option Agreement (“Agreement”) with NRC which
the Company transfers its receivables to KAS and
the right options on the BUS to NRC with a
purchase price of Rp 120.000.000.000. The
payment for the purchase will be carried out by
the NRC by issuing the promissory note
Rp 120.000.000.000 which will be effective on the
closing date of agreement.
The transfer of receivables and the rights option
is subject to the following terms of condition:
1. The Conditional Sale and Purchase of
Receivables and Option Rights Agreement
(“CSPA”), by the Company, KAS and NRC .
The term and condition CSPA is as follow:
 The Company has acquired all of corporate
approval
which required based on
regulation and the Company’s articles of
association to execute CSPA
 Procures all approval or corporate
requirement needed by NRC for execution
of CSPA as be required by NRC’s articles of
association and regulatory prevailing
 Procures all approval or corporate
requirement needed by KAS for execution
of CSPA as be required by NRC’s articles of
association and regulatory prevailing;
 Procures all approval or corporate
requirement needed by KAS for execution
of CSPA as be required by other third
parties, include NRC’s and LMS’s creditors
which required for this transaction
 Initial public offering of NRC has been
done, including had received the statement
effective from OJK and the NRC’s share has
been listed in Stock Exchange.
 Procures the assessment and fairness
opinions upon the transaction from an
independent appraisal appointed by NRC
 The settlement of CSPA shall be done by
issuing promissory notes from NRC to SIS.
 Representation and warranties
parties are true and valid.

of

all
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45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)
2.

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

Perjanjian Pengambilan Saham dalam NRC
tanggal 18 Maret 2013.

2.

The shares subscribed agreement (SSA) with
NRC on 18 March 2013 based on the SSA.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham,
NRC
akan menerbitkan sejumlah saham
baru sebanyak 173.913.000
saham yang
merupakan 8,00% dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan dalam NRC sebelum
dilaksanakannya penawaran umum atau
7,01% saham NRC setelah penawaran umum
(“Saham Baru di NRC”) dan Perseroan akan
mengambil Saham Baru di NRC yang akan
dikeluarkan oleh NRC. Saham Baru di NRC
yang dimiliki Perseroan akan dikenakan lock
up untuk jangka waktu 8 bulan setelah
pernyataan pendaftaran penawaran umum
NRC dinyatakan efektif oleh OJK. Penerbitan
Saham Baru di NRC tunduk pada persyaratan
pendahuluan sebagai berikut

Based on Share Agreement, NRC will publish
a number of new shares totaling 173,913,000
shares representing 8,00% from NRC’s shares
issued before initial public offering or 7.01%
from NRC’s shares after initial public offering
(“New shares in NRC”) and the Company will
subscribed the new shares issued by NRC. The
new shares owned by the Company will be
subject to lock up for a period of 8 months
after the initial public offering effective and
announce by FSA. The new share issuance in
NRC are subject to the terms and
requirements as follow:



 The Company has obtained all the required
corporate approvals based on the applicable
law/legislation and the Articles of
Association of the Company to subscribe the
new shares at NRC.









Perseroan telah memperoleh seluruh
persetujuan korporasi yang disyaratkan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perseroan untuk mengambil bagian
atas Saham Baru di NRC
Diperolehnya seluruh persetujuan atau
persyaratan korporasi yang diperlukan
oleh NRC untuk pelaksanaan Perjanjian
Pengambilan
Saham
sebagaimana
disyaratkan oleh Anggaran Dasar NRC dan
peraturan perundangan yang berlaku
Penawaran Umum NRC telah selesai
dilaksanakan,
termasuk
telah
diperolehnya surat pernyataan efektif
dari OJK dan telah dicatatkannya sahamsaham NRC di BEI
Dilaksanakannya
pembayaran
harga
pengambilan Saham Baru di NRC oleh
Perseroan kepada NRC dengan cara
menerbitkan Surat Sanggup dan
Telah
dilaksanakannya
penutupan
transaksi berdasarkan PPJB Tagihan dan
Hak Opsi serta dilaksanakannya Hak Opsi
oleh NRC melalui transaksi pembelian
Saham BUS

 To obtained all the approvals or
requirements of the Corporation required
by the NRC for the implementation of the
SSA as required by NRC’s articles of
association
and
the
applicable
law/legislation.
 NRC Public Offering has been completed,
including the presentation of the effective
statement from FSA and the shares has
been listing at the Indonesian Stock
Exchange;
 To fulfill payment for the NRC new shares
price subscribed by the Company to NRC
with promissory note.
 The completion of this transaction is
subject to the completion of CSPA and NRC
has executed their option rights by
receiving the transfer of BUS’ shares from
KAS.

p.

Pada tanggal 22 Maret 2013, Perusahaan dan
Sihayo Gold Ltd (SIH) sepakat untuk mengambil
saham yang diterbitkan oleh SIH sebanyak
4.545.454 saham seharga AUD 0,11 per saham.

p.

On 22 March 2013, the Company and Sihayo Gold
Ltd (SIH) agreed to subscribed shares issued by SIH
totaling 4,545,454 shares amounting to AUD 0.11
per value shares.

q.

Pada tanggal 6 Februari 2013, WAS telah
mencairkan fasilitas pinjaman dari ING BANK
N.V., cabang Singapura sebesar USD 50.000.000.

q.

On 6 February 2013, WAS has disbursed loans of
ING BANK NV., Singapore branch amounted to
USD 50,000,000.
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PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

45. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

r.

Pada tanggal 10 Mei 2013, transaksi tutup sendiri
atas transaksi jual beli saham SIH antara
Perusahaan dan Summit Investment Pty. Ltd.
telah dilakukan.

r.

On 10 May 2013, the crossing of SIH’s share from
sale and purchase transaction entered into by the
Company and Summit Investment Pty. Ltd. was
carried out.

s.

Pada tahun 2013, SUM meningkatkan modal
saham yang diambil bagian oleh Perusahaan
sebanyak
25.000.000
saham,
sehingga
kepemilikan Perusahaan di SUM meningkat
menjadi 38.190.444 saham yang mencerminkan
12,88% kepemilikan. Kemudian, Perusahaan
meningkatkan kepemilikan di SUM dengan
mengakuisisi 3.037.668 saham SUM, yang
merupakan 1,02% kepemilikan. Atas transaksi
tersebut, kepemilikan Perusahaan atas SUM
meningkat menjadi sebanyak 41.228.112 saham
yang merupakan 13,9% kepemilikan saham di
SUM.

s.

On 2013, SUM increased its share capital, which
fully subscribed by the Company, thus the
Company’s ownership interest in SUM increased to
38,190,444 shares representing 12.88% ownership
interest. Thus, the Company increased its
ownership interests in SUM through the
acquisition of 3,037,668 shares representing 1.02%
ownership interests. As resulted from such
transaction, the Company’s ownership interests in
SUM was increasing became 41,228,112 shares
representing 13.9% ownership interests.

t.

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.I.7
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah
menyusun Piagam Internal Audit dan telah
membentuk Divisi Internal Audit sejak tanggal
15 Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan
Direksi No. 001/SK Dir-SIS/III/2013. Perusahaan
juga telah memiliki Piagam Unit Audit Internal
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK
Dir-SIS/III/2013 tanggal 15 Maret 2013. Kepala
Unit Internal Audit Perusahaan adalah Drs.
Suryadi Tenegar.

t.

Based on the regulation issued by the BAPEPAM-LK
No. IX.I.7 concerning the Forming and Charter’s
Compilation Guidance of Internal Audit Unit, the
Company had established an internal audit
Charter and had formed an Internal Audit Division
since 15 May 2013, based on the Board of
Directors Decree No. 001/SK Dir-SIS/III/2013. The
Company has also Internal Audit Charter based on
the Board of Directors Decree No. 002/SK DirSIS/III/2013 dated 15 March 2013. The Head of
Internal Audit Unit of the Company is Drs. Suryadi
Tenegar.

u.

Pada tanggal 18 Maret 2013, Perushaaan
mengakuisisi 15.150.000 saham TBIG yang
merupakan 0,32% kepemilikan, dengan biaya
perolehan sebesar Rp 84.264.300.000 dari pihak
ketiga.

u.

On 18 March 2013, the Company acquired
15,150,000 shares of TBIG, representing 0.32%
ownership interest for a purchase consideration of
Rp 84,264,300,000 from third parties.

v.

Pada tanggal 18 Maret 2013, Perusahaan telah
menunjuk Ibu Putri Ira Chaerani Dompas sebagai
Sekretaris
Perusahaan
berdasarkan
Surat
Penunjukan Sekretaris Perusahaan No. 002/LGLSIS/03/2013.

v.

On 18 March 2013, the Company has appointed
Mrs. Putri Ira Chaerani Dompas as the Corporate
Secretary based on Appointment Letter of
Corporate Secretary No. 002/LGL-SIS/03/2013.

w. Berdasarkan akta No. 86 tanggal 14 Mei 2013 dari
Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta,
susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah
sebagai berikut:
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris independen
Komisaris independen

w. Based on Notarial deed No. 35 dated 13 March
2013 of Humberg Lie, SH, SE, Mkn, Notary in
Jakarta, the composition of the Board of
Commisioners of the Company, are as follows:

Edwin Soeryadjaya
Joyce Soeryadjaya Kerr
Indra Cahya Uno
Sidharta Utama
Anangga W. Roosdiono S.H.,
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President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
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AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

46. NON-CASH ACTIVITIES

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian
sehubungan
dengan
aktivitas
yang
tidak
mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Supplementary information to the consolidated
statements of cash flows relating to non-cash activities
is as follows:

2012
Penambahan aset tetap melalui
pengkreditan utang usaha
Penambahan aset tetap melalui
perjanjian sewa pembiayaan
Penambahan investasi pada
entitas asosiasi melalui
pengkreditan:
Utang lain-lain – pihak ketiga
Utang lain-lain – pihak berelasi
Penambahan investasi pada
entitas asosiasi melalui
reklasifikasi melalui uang muka
penyertaan saham

47.

PENERBITAN
KEMBALI
KONSOLIDASIAN

2011

1.503.849.390

72.567.484.000

201.019.809

37.673.343.606
-

69.682.000.000

LAPORAN

1.180.246.273

424.062.583.125

20.000.000.000)

KEUANGAN

Sehubungan
dengan
penyampaian
pernyataan
pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham PT Saratoga Investama Sedaya Tahun 2012,
Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan
konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012,
2011, dan 2010 dengan tambahan penyajian dan
pengungkapan pada Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian, Laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian, Laporan arus kas konsolidasian dan
Catatan 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 31,
39, 40, 45, 46, 47, dan 49 atas laporan keuangan
konsolidasian. Selanjutnya, terdapat perubahan
rincian investasi pada entitas asosiasi dan surplus
revaluasi entitas asosiasi pada laporan posisi keuangan
konsolidasian dan pendapatan komprehensif lainnya
atas surplus revaluasian entitas asosiasi pada laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian yang disebabkan
karena belum diakuinya efek pajak tangguhan atas
surplus
revaluasi
entitas
anak
sebesar
Rp 100.013.869.509.

48.

2010

PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak bertanggung
jawab
atas
penyusunan
Laporan
Keuangan
Konsolidasian ini yang telah diselesaikan pada tanggal
25 Maret 2013.
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47. REISSUANCE
STATEMENTS

-

Addition of property, plant and
equipment credit to
trade payable

-

Addition of property, plant and
equipment through
finance lease agreement

-

Addition of investment in
associate credi to:
Other payables – third party
Other payables – related parties
Addition of investment in
associate through
reclassification of advance
capital

-

OF

CONSOLIDATED

FINANCIAL

According to with the submission of a registration
statement in the Initial Public Offering of Shares of
PT Saratoga Investama Sedaya In 2012, the Group has
reissued its consolidated financial statements for the
years ended 31 December 2012, 2011, and 2010 with
additional presentation and disclosure in the
Consolidated Statements of Financial Position,
Statement of consolidated comprehensive income,
Statement of consolidated cash flow and Note 1, 2, 4,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 31, 39, 40, 45, 46, 47,
and 49 to consolidated financial statements.
Furthermore, there is a changing in the details of
investment in associates and surplus revaluation in
associates in the consolidated statements of financial
position and other comprehensive income on surplus
revaluton in associates in the consolidated statement
of comprehensive income that have not been admitted
due to deferred tax effect on surplus revaluation of
subsidiaries amounting to Rp 100,013,869,509.

48. COMPLETION
STATEMENTS

OF

CONSOLIDATED

FINANCIAL

The management of the Company and Subsidiaries are
responsible for the preparation of these Consolidated
Financial Statements that were completed on 25 March
2013.
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INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

49. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Informasi tambahan pada ekshibit 167 sampai dengan
halaman 171, adalah informasi keuangan PT Saratoga
Investama Sedaya (entitas induk saja) pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang menyajikan
investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan
metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi
serta investasi Perusahaan pada entitas asosiasi
berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode
ekuitas.
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The supplementary information on exhibit 167 to 171
represents financial information of PT Saratoga
Investama Sedaya (parent entity only) as of and for
the years ended 31 December 2012, 2011 and 2010,
which presents the Company’s investments in
subsidiaries under the cost method, as opposed to the
consolidation method and investments in associates
under the cost method, as opposed to equity method.
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
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LAPORAN POSISI KEUANGAN
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2012

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
PARENT ENTITY ONLY
STATMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2011

2010

ASET

ASSETS

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang lain-lain
Pajak dibayar di muka
Uang muka dan beban dibayar di muka
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya

1.067.073.914.176
495.631.487.616
1.207.853.402
93.228.468
36.057.999.465

65.259.459.704
100.654.989.918
283.601.437
7.921.247
-

389.578.836.517
364.126.061
41.971.292
457.844.831
-

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Other receivables
Prepaid taxes
Advances and prepaid expenses
Restricted cash in banks

Jumlah Aset Lancar

1.600.064.483.127

166.205.972.306

390.442.778.701

Total Current Assets

8.279.701.004.855
182.974.768.800

7.145.214.529.904
15.539.560.000

7.045.492.220.400
23.683.468.000

2.895.042.408
-

3.226.105.735
17.063.187.039
1.847.089.398
80.000.000

3.512.904.172
10.081.031.977
80.000.000

NON-CURRENT ASSETS
Investment in share
Advance for investments
Property and equipments – net off
accumulated depreciation of
Rp 5,544,413,127, Rp 5,467,263,459,
Rp 4,735,392,377 and Rp 4,004,195,862
in 2012, 2011, 2010 and 2009
Restricted cash in banks
Deferred tax asset
Other non-current assets

8.465.570.816.063

7.182.970.472.076

7.082.849.624.549

Total Non-Current Assets

10.065.635.299.190

7.349.176.444.382

7.473.292.403.250

TOTAL ASSETS

ASET TIDAK LANCAR
Penyertaan saham
Uang muka penyertaan saham
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar Rp 5.544.413.127,
Rp 5.467.263.459, Rp 4.735.392.377
dan Rp 4.004.195.862 pada tahun
2012, 2011, 2010 dan 2009
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya
Aset pajak tangguhan
Aset tidak lancar lainnya
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
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PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2012

2011

2010

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang lain-lain
Beban yang masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Pinjaman bank
Pinjaman pihak ketiga

18.337.015.838
3.667.494.680

4.534.000.000
13.602.000.000
1.698.471.915

240.000.000
2.422.427.435

CURRENT LIABILITIES
Other payables
Accrued exepenses
Taxes payable

100.339.688.477
-

12.385.482.468
-

215.784.000.000
-

Current portion of long-term debt
Bank loan
Loan to third party

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

122.344.198.995

32.219.954.383

218.446.427.435

Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG

NON-CURRENT LIABILITIES

Liabilitas jangka panjang setelah
dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu
satu tahun
Pinjaman bank
Liabilitas pajak tangguhan
Cadangan imbalan pasca-kerja

1.425.202.831.097
1.935.296.337
6.956.832.294

866.621.097.532
7.388.357.593

300.928.656.713
-

Long-term debts net of
current portion
Bank loan
Deferred tax liabilities
Allowance for post-employment benefits

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

1.434.094.959.728

874.009.455.125

300.928.656.713

Total Non-Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS

1.556.439.158.723

906.229.409.508

519.375.084.148

TOTAL LIABILITIES

EKUITAS
Modal saham – nilai nominal
Rp 1.000.000 per saham
Modal dasar – 500.000 saham
pada tahun tahun 2012 dan
10.000 saham pada tahun 2011 dan 2010
Modal ditempatkan dan disetor
penuh – 244.167 saham pada
tahun 2012 dan 7.700 saham
pada tahun 2011, 2010 dan 2009
Tambahan modal disetor – Bersih
Saldo laba
Laba yang belum direalisasi atas
perubahan nilai wajar aset keuangan
yang tersedia untuk dijual - bersih
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

244.167.000.000
73.728.500.000
6.686.296.505.991

7.700.000.000
73.728.500.000
4.754.226.523.854

7.700.000.000
73.728.500.000
4.514.485.569.402

1.505.004.134.476

1.607.292.011.020

2.358.003.249.700

EQUITY
Share capital – par value of
Rp 1,000,000 per share
Authorized capital
– 500,000 shares in 2012 and
10,000 shares in 2011 and 2010
Issued and fully paid-up
capital – 244,167 shares
in 2012 and 7,700 shares
in 2011, 2010 and 2009
Additional paid in capital - Net
Retained earnings
Unrealized gain from changes in
fair value of available for sale
financial assets - net

8.509.196.140.467

6.442.947.034.874

6.953.917.319.102

Total Equity

10.065.635.299.190

7.349.176.444.382

7.473.292.403.250

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
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Exhibit E/169

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL – TANGGAL
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2012

2011

2010

PENDAPATAN

65.655.811.041

2.229.690.797

9.940.247.585

REVENUES

BEBAN USAHA

53.454.769.558

43.972.994.717

42.750.189.371

OPERATING EXPENSES

LABA (RUGI) USAHA

12.201.041.483 (

41.743.303.920) (

32.809.941.786)

OPERATING PROFIT (LOSS)

2.098.933.465.913
3.881.179.460
8.366.899.054
142.749.327.406 ) (
34.902.284.699 ) (
11.506.067 (

318.081.378.782
6.038.600.317
9.938.850.060
41.238.141.195) (
5.852.978.712)
376.071.278)

473.386.035.696
1.953.266.213
13.767.271.241)
3.067.325.621
2.512.375

OTHER INCOME (EXPENSES)
Dividend income
Finance income
Guarantee fee
Finance cost
(Loss) gain on foreign exchange - Net
Miscellaneous - Net

Jumlah Pendapatan Lain-lain - Bersih

1.933.541.438.389

286.591.637.974

464.641.868.664

Total Other Income - Net

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

1.945.742.479.872

244.848.334.054

431.831.926.878

PROFIT BEFORE INCOME TAX

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan dividen
Pendapatan keuangan
Jasa penjamin
Beban keuangan
(Rugi) laba selisih kurs – Bersih
Rupa-rupa – Bersih

(
(

PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan

(
(

9.890.122.000 ) (
3.782.375.735 )

6.954.469.000) (
1.847.089.398

4.072.337.374)
-

INCOME TAX
Current
Deferred

Jumlah Pajak Penghasilan – bersih

(

13.672.497.735 ) (

5.107.379.602) (

4.072.337.374)

Total Income Tax - net

LABA TAHUN BERJALAN
PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF
LAINNYA
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

1.932.069.982.137
(

239.740.954.452

427.759.589.504

PROFIT FOR THE YEAR

102.287.876.634 ) (

750.711.238.680)

789.209.250.920

OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)
INCOME

1.829.782.105.503 (

510.970.284.228)

1.216.968.840.424

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
(LOSS) FOR THE YEAR
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INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Modal saham/
Share capital
Saldo pada tanggal 1 Januari 2010

7.700.000.000

Tambahan modal
disetor/ Additional
paid-in capital
73.728.500.000

Laba yang belum direalisasi atas aset
keuangan tersedia untuk dijual

-

-

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

-

-

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010

7.700.000.000
-

-

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

-

-

Setoran modal saham

7.700.000.000
236.467.000.000

2.358.003.249.700
(

-

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

-

73.728.500.000

750.711.238.680 )
1.607.292.011.020

-

-

244.167.000.000

2.358.003.249.700

73.728.500.000

Laba yang belum direalisasi atas aset
keuangan tersedia untuk dijual

Saldo pada tanggal 31 Desember 2012

-

73.728.500.000

Laba yang belum direalisasi atas aset
keuangan tersedia untuk dijual

Saldo pada tanggal 31 Desember 2011

Laba yang belum
direalisasi atas
aset keuangan
tersedia untuk
dijual/ Unrealized
gain on availablefor-sale financial
assets

(

102.287.876.544 )
1.505.004.134.476
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Saldo laba/
Retained earnings

Jumlah ekuitas/
Total equity

4.086.725.979.898

4.168.154.479.898

Balance as of 1 January 2010

2.358.003.249.700

Unrealized gain on available-for-sale
financial assets

427.759.589.504

427.759.589.504

Total comprehensive income for the year

4.514.485.569.402

6.953.917.319.102

Balance as of 31 December 2010

-

-

(

750.711.238.680 )

Unrealized gain on available-for-sale
financial assets

239.740.954.452

239.740.954.452

Total comprehensive income for the year

4.754.226.523.854

6.442.947.034.874

Balance as of 31 December 2011

236.467.000.000

Paid-in capital

-

(

102.287.876.544 )

Unrealized gain on available-for-sale
financial assets

1.932.069.982.137

1.932.069.982.137

Total comprehensive income for the year

6.686.296.505.991

8.509.196.140.467

Balance as of 31 December 2012

Ekshibit E/171
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INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY INFORMATION INFORMATION

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
ENTITAS INDUK SAJA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2012

2011

2010

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran untuk operasi lainnya

(
(

31.941.939.600 ) (
375.809.870.963 ) (

20.596.199.000 ) (
118.578.853.000 ) (

18.939.176.493)
37.294.535.634)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Payment to employees
Payment to other operating

Kas untuk operasi

(

407.751.810.563 ) (

139.175.052.000 ) (

56.233.712.127)

Cash for operations

Penerimaan dari pendapatan keuangan
Pembayaran atas beban keuangan
Pembayaran pajak penghasilan

(
(

69.067.712.395
131.475.799.398 ) (
9.673.984.666 ) (

6.038.600.317
41.238.141.195 ) (
6.946.698.530 ) (

6.396.507.686
13.767.271.241)
7.752.302.590)

Receipts of finance income
Payments of finance cost
Payment of income tax

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi

(

479.833.882.232 ) (

181.321.291.408 ) (

71.356.778.272)

Cash for operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dari pendapatan dividen
Penerimaan dari penjualan entitas anak
dan asosiasi

2.046.491.074.249

318.384.155.593

281.407.024.100

4.904.000.000

175.000.000
Penerimaan dari penjualan aset tetap
( 1.518.181.375.595 ) (
Penempatan pada penyertaan saham
(Penurunan) peningkatan uang muka penyertaan
(
167.435.208.800 )
saham
(
315.177.250 ) (
Perolehan aset tetap
642.141.336.704 (

Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi

855.337.548.184 ) (
8.143.908.000 (
445.072.679 ) (
524.350.557.270 )

518.647.658.924
384.074.000.000)

19.654.868.000) (Decrease) Increase in advances for investments
301.527.007) Acquisition of property, plant and equipments
114.617.263.917

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman bank
Penerimaan dari setoran modal
Pembayaran untuk pinjaman kepada
pihak ketiga
Pembayaran untuk pinjaman bank

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from dividend income
Proceeds from sale of subsidiaries and
associates
Proceeds from sale of property, plant
and equipments
Placement in investment in shares of stocks

Net cash flows from (for) investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

635.000.000.000
236.467.000.000

(

31.960.000.000 ) (

898.065.128.578
-

545.377.999.998
-

(
516.712.656.713 ) (

231.216.313.503)
22.871.135.657)

Paid-up capital
Receipt from paid-up capital
Repayment of loan to third
party
Repayment of bank loan - net

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

839.507.000.000

381.352.471.865

291.290.550.838

Net cash flows from financing activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN
SETARA KAS

1.001.814.454.472 (

324.319.376.813 )

334.551.036.483

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS PADA
AWAL TAHUN

65.259.459.704

389.578.836.517

55.027.800.034

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN

1.067.073.914.176

65.259.459.704

389.578.836.517

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
END OF YEAR
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XVII. LAPORAN PENILAI
Berikut ini adalah salinan laporan penilaian harga pasar atas properti milik TWU, SSM dan SMP yang dilakukan oleh KJPP
Suwendho Rinaldy & Rekan.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVIII. ANGGARAN DASAR
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar Perseroan
yang termaktum dalam Akta No. 112/2013.
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
1.
2.

Perseroan Terbatas ini bernama ”PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan
”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1.
2.

Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak
perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi
dan jasa.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan sistem komunikasi, barang-barang elektronik
dan elektrik, kimia/petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa usaha industri lainnya dan
memperdagangkan hasil-hasilnya.
b. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan, pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi,
gedung, jalan, jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun
sebagai pelaksana.
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan
pendirian gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada dan melakukan penjualan serta sewa
menyewa gedung-gedung.
d. Berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung
kantor, apartemen, condominium, properti serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha sebagai developer
dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah
(landclearing), pemerataan, pemetaan, perkavlingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun
tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada diatasnya.
e. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal,
baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau
secara amanat.
f.
Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan
dan/atau badan hukum lain baik dari luar negeri.
g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
h. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan investasi
pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian
atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau
pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham,
melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam
bidang-bidang usaha di atas.
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MODAL
Pasal 4
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.976.668.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus enam
puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 9.766.680.000 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus
delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.441.670.000 (dua milyar empat ratus empat puluh
satu juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.244.167.000.000,00 (dua ratus
empat puluh empat milyar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil
bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan
dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham (selanjutnya cukup disebut dengan ”RUPS”), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan
ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa
hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus
memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS
mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
atau OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perusahaan yang tercatat
di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum
terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan:
a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, dan
b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan
dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
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 (HMETD) kepada pemegang
saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum
Pemegang Saham 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:
(i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
(ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan
dengan persetujuan RUPS;
(iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
(iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa
HMETD.
c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
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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 dan tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf d di atas, 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.
7. 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.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hakhak 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.
9. 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.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas;
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c di
atas tidak terpenuhi;
e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal
yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
SAHAM
Pasal 5
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu
diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut.
Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan
suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat
saham Perseroan dicatatkan.
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.
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10. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada 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.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang
pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat saham;
c. nilai nominal saham;
d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat kolektif saham;
c. nilai nominal saham;
d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai
nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi
tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan
lain yang berlaku.
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6
1.
2.
3.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham
tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Perseroan; dan
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 7

1.
2.

Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
a. Nama dan alamat para pemegang saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif 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 dan atau pemegang jaminan fidusia
atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f.
Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah
sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan,
yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan
atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek
berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. 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.
3. 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 Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. 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 Daftar Pemegang Saham
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan
dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. 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 hilang atau musnah.
9. 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.
10. 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.
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11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai
pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu)
hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan
Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar
nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus
disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal.
12. 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.
13. 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.
14. 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 Penyimpan
dan Penyelesaian.
15. 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 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 9
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundangundangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak
yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham
Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat
dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang
berwenang tidak terpenuhi.
Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan
hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek
dimana saham Perseroan dicatatkan.
Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang
menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktuwaktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang
saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana
saham Perseroan dicatatkan.
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7.
8.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening
Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak
atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 6
Pasal ini.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
RUPS tahunan;
RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan
tegas ditentukan lain.
RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
Dalam RUPS Tahunan:
a. Direksi menyampaikan:
(i) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
(ii) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan); dan
f.
Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan
anggaran dasar.
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan.
RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4 butir a dan b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN
PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1.

2.

3.

a.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana
saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman
kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para
pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar
secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.
Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk
RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama
telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
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4.

5.
6.

7.

8.

Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat
3 Pasal 11 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari
Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan
untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu
tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui
media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
Usul dari pemegang saham harus dimasukan dalam acara RUPS apabila:
a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan;
dan
c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota
Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi.
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu
Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
KUORUM, HAK SUARA, DAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12

1.

2.
3.
4.
5.
6.

a.

RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat
kedua.
c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang
memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu
rapat diadakan.
Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal
lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
saham yang hadir dalam rapat tersebut.
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7.

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini
ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi
dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi
tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang 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 untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa
RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua
dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) 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) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen yang hadir dalam RUPS.
d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan,
kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh
OJK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan
semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam RUPS.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 13
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan
keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan
modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya,
wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua,
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan,
kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh OJK.
Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan
diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
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PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
PASAL 14
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

a.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu
berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS
kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau
kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan,
kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh
OJK.
Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan
RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan
dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham.
Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian
yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
kepada para likuidator.
DIREKSI
Pasal 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat
lebih dari seorang angota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
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9.
10.
11.
12.
13.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal
ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan
persetujuan RUPS.
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian
sementara.
Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya
jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Jabatan anggota Direksi akan berakhir apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bankbank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan pada anak-anak perusahaan atau menjaminkan harta
kekayaan Perseroan;
d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin,
- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 %
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri
atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan, RUPS kedua adalah
sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah.
Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan,
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk
dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
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,
satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.
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RAPAT DIREKSI
Pasal 17
1.

Penyelenggara Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu:
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang
khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Presiden Direktur.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Direksi.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 18
1.
2.
3.

4.

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuikan
dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dimana seorang diantaranya
diangkat sebagai Presiden Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya
atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris
lain yang menjabat.
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
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5.
6.
7.

8.
9.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal
ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa
memerlukan persetujuan RUPS.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris
masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh
RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
Komisaris.
Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus
ditentukan oleh RUPS.
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini; atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang
disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
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 memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan
Komisaris.
Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris
berkewajiban:
a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan;
b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau
kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan
gejala kemunduran;
c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi
pengelolaan Perseroan;
d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku yang baru dimulai.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya
tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
f.
Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;
g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada
perusahaan lain.
Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan
untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk
oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
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9.

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara
itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali
jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20
1.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Presiden Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir;
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan Komisaris.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21
1.
2.
3.

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada
akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

400

4.
5.

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta keputusan penggunaan laba
ditetapkan oleh RUPS.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1.
2.

3.

4.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan
oleh RUPS tersebut.
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,
maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan,
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,
dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan
bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat
waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1.
2.
3.

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan bagi keperluan Perseroan.
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh
Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.
Ketentuan Penutup
Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan
anggaran dasar Perseoran yang terahir dan telah mengacu pada Peraturan No. IX.J.1.
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XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
19.1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan
FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus
ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek
yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang
rekening di KSEI.
19.2. Pemesan yang Berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha
sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.
19.3. Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam
jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.
19.4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.
A.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai
berikut :
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham,
tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif
KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambatlambatnya pada tanggal 25 Juni 2013 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari
Perseroan atau BAE.
Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek,
Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah
saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis
dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang
telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan
oleh Perseroan.
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah
saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kusodian
yang telah ditunjuk.
Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya
5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai
dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai,
dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk
selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan
hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
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9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang
telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
B.

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

19.5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang
ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan
melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa
identitas diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah
Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi
paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan
secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila
formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan,
tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
19.6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham
Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 19 - 21 Juni 2013 mulai pukul 10.00 WIB 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 OJK, dapat mempersingkat
Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.
19.7. Tanggal Penjatahan
Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 24 Juni 2013.
19.8. Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan
dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam
rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :
PT Bank Permata Tbk., cabang Sudirman
No. rekening : 0975270459
Atas Nama : Indo Premier IPO SARATOGA
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan
(menandatangani) formulir pemesanan dan harus sudah “in good funds” pada tanggal 21 Juni 2013 untuk sindikasi, nasabah
retail dan institusi sedangkan untuk Agen Penjualan internasional sudah harus “in good funds” pada tanggal 25 Juni 2013. Cek
dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua
cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak
oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran
pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang
dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang
bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.
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19.9. Bukti Tanda Terima
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali
kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima
tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan secara khusus, bukti tanda
terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.
19.10. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Premier Securities selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan
No.IX.A.7. serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
i.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang
akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, perorangan dan karyawan
Perseroan melalui Program ESA yang dialokasikan sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari jumlah Saham Yang
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan menggunakan sistem
Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan
berikut:

ii.

a.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan
pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib
memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b.

Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang
melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan

c.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan
Penawaran Umum Perdana Saham;
2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2).

Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1,0% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
a.

Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau
pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai
Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii)
direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud
dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga
dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang
tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak
dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut
dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20%
(dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau
pemegang saham utama perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang
bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga
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b.

Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a diatas, 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) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, 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 BEI dimana saham tersebut
akan dicatatkan;
Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
2) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah
yang dipesan oleh para pemesan.

19.11. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana
Saham, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya
Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan persetujuan OJK, dengan ketentuan :
i.

ii.

terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
a.

indeks harga saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturutturut;

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
OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.

mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atu pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan
dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b.

menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum
Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
poin ii a;

c.

menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin ii a kepada OJK paling lambat satu Hari
Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d.

Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham
yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan
Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

19.12. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat
di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)
Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.
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Apabila pengembalian uang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai denda
dalam Rupiah untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada PT Bank
Permata Tbk. yang dihitung sejak hari kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan secara proporsional dengan jumlah hari
keterlambatan. Denda tersebut harus ditanggung oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila Perseroan telah mengirimkan
uang pemesanan untuk pengembalian dalam waktu yang telah ditentukan dan keterlambatan disebabkan oleh kelalaian para
Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengirimkan uang pemesanan untuk pengembalian dalam waktu yang telah ditentukan.
Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan
tanda jati diri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen
Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian
uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk
pemesanan pembelian saham secara khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.
19.13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin
Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti
Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.
19.14. Lain-lain
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham dan terbukti bahwa
pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum
Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya
dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, Agen
Penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang membeli atau memiliki Saham untuk
portofolio Saham mereka sendiri.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, Agen
Penjualan, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan dilarang menjual Saham yang telah dibeli atau
akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK selambat-lambatnya
5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No.IX.A.7.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13
April 2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran
Umum Perdana Saham.
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XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
		 PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk
yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin
Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut :
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT Deutsche Securities Indonesia
Deutsche Bank Building, lantai 6
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telp : +62 21 3193 1092
Fax : +62 21 3193 5252

PT Indo Premier Securities
Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telp : +62 21 5793 1168
Fax : +62 21 5793 1220
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PT UBS Securities Indonesia
Wisma GKBI Lantai 22 Suite 2208
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telp : +62 21 2554 7000
Fax : +62 21 251 1663

Halaman ini sengaja dikosongkan
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