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OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI
EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT
KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKANYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.
PT INTEGRA INDOCABINET TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak di bidang pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya,
konsesi hutan serta ritel dan distribusi mebel serta perlengkapan dekorasi rumah
melalui Perseroan dan Entitas Anak
Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia
Kantor Pusat:
Desa Betro, Kecamatan Sedati
Sidoarjo 61253 – Indonesia
Telp.: +62 31 8910434, +62 31 8910435, +62 31 8910436
Facsimile: +62 31 8911391
E-mail: corsec.integra@iil.co.id
Website: www.integrafurniture.co.id
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas
Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran
Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada
masyarakat dengan Harga Penawaran Rp260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp325.000.000.000,- (tiga ratus
dua puluh lima miliar Rupiah).
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan,
serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham
Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian
Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.17 tanggal 7 Maret 2017, yang dibuat
dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Direksi No. 006/ITG/03/2017 tanggal 8 Maret
2017, Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Employee
Stock Allocation dengan mengalokasikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh
ribu) saham kepada karyawannya. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran Umum
Perdana Saham. Perseroan juga akan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya
sebesar 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan
Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima
ratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BAHANA SEKURITAS

PT BCA SEKURITAS

PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Bosowa Sekuritas ● PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia ● PT Erdikha Elit Sekuritas
● PT KGI Sekuritas Indonesia ● PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia ● PT Panca Global Securities Tbk
● PT Phillip Sekuritas Indonesia ● PT Profindo Sekuritas Indonesia ● PT Yulie Sekurindo Tbk
Saham - saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh
(full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM
PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG
AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”).
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH
TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan
dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)
dengan surat No. 011/ITG/04/2017 tanggal 5 April 2017 sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, sebagaimana dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik
Indonesia No.64 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahanperubahannya (selanjutnya disebut ”UUPM”).
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan
akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (”BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan
Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI yang dibuat dibawah
tangan pada tanggal 3 April 2017 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang
ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas
Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham dimaksud wajib dikembalikan
kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.
Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai
dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masingmasing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, setiap Pihak terafiliasi dilarang
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam
Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham
ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam
UUPM. Hubungan afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat
dilihat pada Bab XV Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku
Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV
Penjaminan Emisi Efek.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK
INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA
PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI
DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN
DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA
TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna
dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:
Afiliasi

Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
angka 1 Undang-Undang Pasar Modal:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur
atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat
1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang
sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang
sama;
f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham
utama.

Anggaran Dasar

Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.

Bapepam dan LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1
UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sebagaimana didefiniskan pada bab Definisi ini).

Biro Administrasi Efek

Berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam
Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang
dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom berkedudukan
di Jakarta.

BEI

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas
yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan
dicatatkan.

Bursa Efek

Berarti BEI.

Daftar Pemegang Saham (DPS) Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang
Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data
yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian
Saham (DPPS)

Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham
Yang Akan Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Akan
Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masingmasing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek
menurut urutan masuknya pesanan.
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Ecommerce

Berarti perdagangan elektronik yang didefiniskan sebagai
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan
jasa melalui sistem elektronik seperti internet, laman atau
jaringan komputer lainnya.

Emisi

Berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan
atau diperdagangkan kepada masyarakat melalui
Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan
dan diperdagangkan di Bursa.

Entitas Anak

Berarti suatu perusahaan yang (i) lebih dari 50% (lima
puluh persen) sahamnya dimiliki baik secara langsung
maupun tidak langsung oleh perusahaan yang merupakan
perusahaan induknya; dan (ii) laporan keuangannya
dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Entitas Anak Tidak Langsung

Berarti Entitas yang dikendalikan Perseroan secara tidak
langsung dari Entitas Anak.

Formulir Konfirmasi Penjatahan Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama
Saham (FKPS)
pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari
Saham Yang Akan Ditawarkan di Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Berarti formulir pemesanan saham asli untuk pembelian
Saham (FPPS)
Saham Yang Akan Ditawarkan yang harus diisi lengkap,
dibubuhi tandatangan asli oleh pemesan dan diajukan
dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Akan
Ditawarkan kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin
Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Akan
Ditawarkan.
Gerai Penawaran Umum

Berarti tempat berlangsungnya Penawaran Umum pada
masa penawaran umum, di mana calon pembeli saham
Perseroan dapat memperoleh Prospektus dan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) selain di kantor
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi
Efek, dan menyampaikan FPPS yang telah dilengkapi.

Harga Penawaran

Berarti harga setiap Saham Yang Akan Ditawarkan yang
ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana yang
besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan
dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Hari Bursa

Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi
perdagangan efek.

Hari Kalender

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

Hari Kerja

Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu
dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
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Jadwal Waktu Penawaran Umum Berarti jadwal waktu Penawaran Umum Perdana Saham
yang nanti akan ditentukan bersama-sama oleh Perseroan
dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Addendum
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Kemenkumham

Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen
Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan
Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama
lainnya).

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 Pelaksana
Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan)
untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

KSEI

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta, yang dalam emisi saham bertugas
mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif.

Manajer Penjatahan

Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung
jawab pada penjatahan atas penjualan saham-saham yang
akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham
melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum ini, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam
Peraturan No. IX.A.7

Masa Penawaran

Berarti jangka waktu dalam mana pemesanan Saham Yang
Akan Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan
oleh masyarakat 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 dan/atau badan, baik Warga Negara
Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/
Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di
Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.

Menkumham

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan
Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).

OJK

Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga
independen penerus Bapepam dan LK, dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan
Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
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Option Life

Berarti masa laku hak opsi yang telah diterbitkan, dimana
pemegang hak opsi dapat mengunakan hak opsinya selama
masa laku hak opsi belum berakhir, pada setiap periode
pelaksanaan yang akan dibuka oleh Perseroan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan peundangan yang berlaku
dibidang pasar modal.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik
rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan atau
Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum
sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

Pemerintah

Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penawaran Awal

Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan antara lain
untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan
ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Efek.

Penawaran Umum Perdana
Saham

Berarti Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan
pelaksanaannya berikut ketentuan lain yang berhubungan,
serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek.

Penitipan Kolektif

Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih
dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Penjamin Emisi Efek

Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian
dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas
nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Akan
Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran
Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian
Penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12
ayat (2) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. VIII.G.12

Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran Ketua
Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang
Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus

Peraturan 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 Perdana Saham.

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan Bapepam-LK 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 Perdana Saham.

Peraturan No. IX.E.1

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009
tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
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Peraturan No. IX.E.2

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

Peraturan No. IX.J.1

Berarti Peraturan Bapepam-LK 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 Perdana
Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek B e r a r t i P e n j a m i n E m i s i E f e k y a n g m e l a k s a n a k a n
pengelolaan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan
Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Bahana
Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan No. 64 tanggal 23 Maret
2017 juncto Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2017
juncto Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perseroan No. 40 tanggal 8 Juni 2017,
yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta.

Pernyataan Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh tata cara, persyaratan
Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4
Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu :
a. atas dasar lewatnya waktu yaitu :
i
45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal
Pernyataan Perdaftaran diterima OJK secara
lengkap; atau
ii. 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal
perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran
yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK
dipenuhi; atau
b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada
lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran
Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan

Berarti PT Integra Indocabinet Tbk.

Perusahaan / Pihak Afiliasi

Berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPM.

POJK No. 7 Tahun 2017

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang
Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat
Utang, dan/atau Sukuk.

POJK No. 8 Tahun 2017

Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk
dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
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POJK No. 30 Tahun 2015

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum

POJK No. 32 Tahun 2014

Berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka yang mana telah mengalami
perubahan menjadi Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017.

POJK No. 33 Tahun 2014

Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34 Tahun 2014

Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35 Tahun 2014

Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 55 Tahun 2015

Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.

POJK No. 56 Tahun 2015

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal.

Prospektus

Berarti adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan
Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli
Efek.

Prospektus Awal

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi
dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK,
sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi
mengenai jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan dan Harga
Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang
berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum
dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas

Berarti Ringkasan dari isi Prospektus Awal.

Rp

Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.

RUPS

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

Saham Yang Akan Ditawarkan

Berarti Saham-saham Biasa Atas Nama yang akan
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran
Umum yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI.
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Tanggal Pembayaran

Berarti tanggal pembayaran hasil Penawaran Umum pada
pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi
Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Efek, termasuk pembayaran harga atas sisa Saham yang
dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sesuai dengan
bagian penjaminan. Pembayaran atas pemesanan Efek
dalam rangkan Penawaran Umum wajib dilunasi paling
lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek. Ketentuan
mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan
Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Tanggal Pencatatan

Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk
diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat
1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyerahan efek yang
ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Pengembalian

Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian
Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau
seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya
penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana
Saham dibatalkan atau ditunda. Uang pemesanan harus
dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjual
Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari
kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal
diumumkannya pembatalan tersebut. Ketentuan mengenai
tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan BapepamLK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Perdana Saham.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu paling lambat
2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran
Umum yang ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Penyerahan Formulir
Konfirmasi Penjatahan

Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan
yang juga merupakan tanggal distribusi Saham secara
elektronik ke dalam rekening efek pemesan.

UMR

Berarti Upah Minimum Regional.

UUPM

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun
1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal,
yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun
1995 Tambahan No. 3608.

UUPT

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

USD

Berarti Dolar Amerika Serikat.

Vesting Period

Berarti masa tunggu terhitung sejak penerbitan hak opsi,
dimana pada masa tunggu tersebut pemegang hak opsi
belum dapat melaksanakan hak opsinya sampai dengan
berakhirnya masa tunggu tersebut.
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ISTILAH INDUSTRI

Wet sawn timber

Berarti sawn timber yang masih belum dikeringkan melalui
proses pengeringan kiln dry.

Dry sawn timber

Berarti sawn timber yang telah dikeringkan melalui proses
pengeringan kiln dry.

FLEGT

Berarti Forest Law Enforcement, Governance and Trade,
sebuah badan Uni Eropa yang menegakan hukum/regulasi
mengenai Tata Kelola dan Perdagangan produk-produk
kehutanan dengan tujuan untuk mengurangi penebangan
hutan liar.

FSC

Berarti Forest Stewardship Council, sebuah organisasi
nirlaba internasional yang terdedikasi untuk mempromosikan
pengolahan hutan secara bertanggung jawab dan ramah
lingkungan. FSC menetapkan standar pada produk
kehutanan, menerbitkan sertifikasi dan menetapkan produk
kayu yang ramah lingkungan.

The Global Forest and Trade
Network (GFTN)

B e r a r t i s a l a h s a t u i n i s i a t i f d a r i W o r l d Wi l d l i f e F u n d
(WWF), sebuah organisasi konservasi margasatwa dan
spesies langka, untuk memerangi penebangan liar dan
mendorong perbaikan dalam pengelolaan kayu dan secara
bersamaan melakukan transformasi pada pasar dunia untuk
menyelamatkan hutan dunia.

Kiln dry

Berarti oven pengeringan kayu untuk mengurangi tingkat
kelembaban kayu.

Saw mill

Berarti fasilitas penggergajian kayu log.

Sawn timber

Berarti kayu log yang sudah digergaji.

SVLK

Berarti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yaitu sistem
pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk
memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan
diperdagangkan di Indonesia, untuk memastikan kayu
dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber
yang asal usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek
legalitas.

Tropical Forest Trust (TFT)

Berarti sebuah organisasi dengan basis di Amerika Serikat
yang membantu para perusahaan anggota untuk mengelola
proses produksi dan supply chain, terutama pasokan bahan
baku, secara ramah lingkungan. TFT juga bekerja sama
dengan berbagai perusahaan pemasok, organisasi nirlaba
non-pemerintah (Non-Governmental Organization / NGO)
dan regulator untuk menyelesaikan berbagai macam isu
yang sulit.

Veneer

Berarti lapisan kayu tipis dengan ketebalan sekitar 3 mm
atau lebih tipis yang pada umumnya ditempelkan sebagai
lapisan bagian luar dari sebuah panel kayu.
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AMS

PT Alam Mentari Sejahtera

Belayan

PT Belayan River Timber

DEU

PT Duta Emerald Utama

Grup Integra

Seluruh perusahaan yang tergabung dalam usaha
Perseroan, termasuk Entitas Anak Langsung dan Entitas
Anak Tidak Langsung

IIL

PT Integra Indo Lestari

ISA

PT Intergreen Sinergy Alam

Integriya

PT Integriya Dekorindo

Intera

PT Intera Indonesia

Interkayu

PT Interkayu Mandiri

Interkraft

PT Interkraft

Intertrend

PT Intertrend Utama

Narkata

PT Narkata Rimba

SMA

PT Sinergy Mentari Alam

WII

PT WoodOne Integra Indonesia
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang
paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca
dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian
serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan
Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia.
1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Integra Indocabinet sebagaimana termaktub
dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Integra Indocabinet No. 147 tanggal 19 Mei
1989, yang dibuat di hadapan Soetjpto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh
pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusannya No. C2-320.HT.01.01.TH.90 tanggal 20 Januari 1990, serta telah
didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No.180/1990
tanggal 21 Februari 1990 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran
dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub
dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Integra Indocabinet
No. 2 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Choiriyah, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(selanjutnya disebut sebagai “Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU47493.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0066588.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4
Agustus 2008 (“Akta No. 2/2008”).
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet No. 17 tanggal 7 Maret
2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan (i) telah memperoleh
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0005787.AH.01.02.
TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
masing-masing No. AHU-AH.01.03-0116016 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan
No. AHU-AH.01.03-0116017 (untuk perubahan data Perseroan), keduanya tanggal 8 Maret 2017
serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN
2017 tanggal 8 Maret 2017, yang antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang
saham Perseroan atas (i) perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan
peraturan perundangan dibidang pasar modal; (ii) menyetujui perubahan status Perseroan dari
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; (iii) menyetujui pengeluaran saham baru
yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum;
dan (iv) menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan program Manajemen
& Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan / MESOP) (“Akta No. 17/2017”).
Grup Integra diawali dengan pembentukan PT Integra Indocabinet pada tahun 1989. Perseroan
pada awalnya memproduksi plastik dan rak CD kayu yang diekspor ke pasar Amerika Serikat.
Dengan bertambahnya pengalaman dalam proses produksi, Perseroan melakukan investasi
dalam mesin untuk memproduksi mebel sederhana dan tumbuh pesat dalam bisnis tersebut.
Pada tahun 1993, Perseroan mendirikan PT Intertrend Utama untuk terutama melayani
pertumbuhan bisnis yang tinggi dari mebel outdoor dan kemudian mendirikan PT Interkraft
pada tahun 2002 untuk mengakomodir permintaan yang tinggi atas fully assembled dan
casegoods furniture. Untuk mengamankan sumber bahan baku, Perseroan memutuskan untuk
berinvestasi dalam bisnis konsesi hutan dengan mengakuisisi PT Belayan River Timber dan PT
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Narkata Rimba pada tahun 2012 dan 2011. Pada tahun 2012, Perseroan mendirikan PT Intera
Indonesia untuk memproduksi produk building component berbasis kayu dan mebel dengan
bahan baku rotan. Dengan memperhatikan prospek usaha industri ritel mebel di Indonesia,
Perseroan mendirikan PT Integriya Dekorindo pada tahun 2013 untuk kegiatan usaha ritel dan
distribusi di pasar domestik. Pada tahun 2015, Perseroan bersama WoodOne International
Ltd. mendirikan Entitas Anak Tidak Langsung PT WoodOne Integra Indonesia melalui Entitas
Anak Langsung PT Inter Kayu Mandiri untuk melakukan kegiatan usaha produksi pintu kayu.
Saat ini, Perseroan adalah salah satu produsen produk kayu terintegrasi yang terbesar
Indonesia. Perseroan berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, dan terdiri dari 8 perusahaan, yaitu 5
perusahaan manufaktur, 1 perusahaan distribusi dan 2 perusahaan konsesi kehutanan yang
dikonsolidasikan di bawah Perseroan. Hal ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh sumber
daya material sampai proses manufaktur kedalam satu industri yang bersinergi.
2.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 17/2017, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama:
1.
2.

3.

Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain industri furnitur dan Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan impor ekspor,
interinsuler dan lokal, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain yang
dipasarkan oleh Perseroan, bertindak sebagai grosir, leveransir/supplier, waralaba, dan
commision house serta kegiatan usaha yang terkait, bertindak sebagai distributor, agen
dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar
negeri, serta perdagangan hasil industri sebagaimana tersebut di atas.
Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan Usaha Penunjang:
Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain
industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan
dan jasa pengepakan.
Kegiatan Usaha Utama saat ini:
Kegiatan usaha Perseroan saat ini berfokus di bidang produksi mebel berbahan dasar kayu
dan produk kayu lainnya, konsesi hutan serta ritel dan distribusi mebel serta perlengkapan
dekorasi rumah melalui Perseroan dan Entitas Anak.
Keunggulan Kompetitif
Perseroan berkeyakinan bahwa beberapa keunggulan bersaing yang dimilikinya dapat
meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar. Beberapa keunggulan bersaing tersebut adalah
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kehutanan, Produksi Mebel, dan Ritel & Distribusi yang Terintegrasi;
Grup Integra adalah satu dari beberapa perusahaan di Indonesia yang memiliki kemampuan
untuk memproduksi mebel knock-down dengan kualitas tinggi;
Divisi Pendukung;
Dukungan dari Pemegang Saham dan Tim Manajemen yang Berpengalaman;
Jaringan Pemasaran yang Luas dan Hubungan yang Kuat dengan Pembeli;
Lokasi dari Perseroan.
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Keterangan selengkapnya mengenai keunggulan bersaing dapat dilihat pada Bab IX Prospektus
ini.
Persaingan Usaha
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 965 manufaktur mebel kayu di
Indonesia pada tahun 2014. Dari 965 manufaktur mebel kayu tersebut, sekitar 263 atau 27,3%
dapat dikategorikan sebagai manufaktur besar dengan luas fasilitas produksi lebih dari 25 hektar
dan kapasitas produksi lebih dari 10 kontainer per bulan. Hal ini menunjukan bahwa sektor
manufaktur mebel kayu di Indonesia sangat besar dan terpecah dengan banyaknya fasilitasfasilitas produksi kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan daerah pedesaan.
(sumber: Euromonitor International, Manufacturing and Distribution of Wooden Furniture and
Building Components, Maret 2017)
Berdasarkan laporan dari Euromonitor International yang diterbitkan pada bulan Maret 2017,
Integra Grup memiliki pangsa pasar paling tinggi di sektor industri manufaktur mebel di
Indonesia.
Strategi Usaha
Perseroan bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar Entitas Anak dan mengambil kesempatan
terbuka di pasar. Strategi usahanya antara lain:
1.
2.
3.

Meningkatkan Pemanfaatan Bahan Baku melalui Konsesi Hutan Perseroan
Optimalisasi Proses Produksi
Mengembangkan Jaringan Ritel & Distribusi

Prospek Usaha
Menurut Bank Dunia, ekonomi Indonesia terus menerus menunjukkan kekuatannya dengan
tingkat proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,1% untuk tahun 2016. Konsumsi pribadi dan
pembelanjaan modal publik diproyeksikan akan menyokong pertumbuhan di Indonesia di
tahun 2016. Reformasi kebijakan yang berkelanjutan dapat membantu melawan dampak
dari permintaan yang menurun dan volatilitas pasar uang secara global. Dihadapkan dengan
penurunan sektor komoditas yang berlanjut, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan untuk
mengembangkan sektor produksi dan jasa. Pada tahun 2017, Bank Dunia memproyeksikan
pertumbuhan PDB sebesar 5,3%, sementara komsumsi pribadi diperkirakan akan sedikit
meningkat.
Kenaikan pengeluaran konsumen didasari oleh meningkatnya kelas menengah. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan laporan Euromonitor International, konsumen
Indonesia telah meningkatkan pembelian produk mebel, akesoris, karpet dan produk penutup
lantai lainnya setiap tahunnya dari Rp16.070,2 miliar pada tahun 2014 hingga Rp17.981,1 miliar
pada tahun 2016. Euromonitor juga memprediksi bahwa pembelian konsumen di Indonesia atas
produk mebel, akesoris, karpet dan produk penutup lantai lainnya akan meningkat menjadi
Rp21.012,5 miliar pada tahun 2020 yang didorong oleh peningkatan jumlah rumah tangga
tingkat menengah, tingkat urbanisasi, dan proyek-proyek rumah sederhana oleh pemerintah.
Amerika Serikat juga merupakan salah satu pasar terbesar untuk produk Perseroan.
Berdasarkan data dari Euromonitor International, tingkat pembelian konsumen Amerika Serikat
atas produk mebel, akesoris, karpet dan produk penutup lantai lainnya telah meningkat dengan
tingkat pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 1,8% pada tahun 2014 hingga 2016.
Pertumbuhan 3,5% pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebuah
indicator positif bagi tingkat konsumsi rumah tangga di Amerika Serikat. Tren jangka panjang
ini menunjukan bahwa populasi kelas menengah Amerika Serikat memiliki perhatian yang cukup
tinggi atas gaya rumah mereka dan cukup sering melakukan renovasi atas rumah mereka.
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Berdasarkan laporan Euromonitor International, pengeluaran konsumen untuk pembelian produk
mebel kayu di Amerika Serikat telah tumbuh dari USD48,5 miliar pada tahun 2014 hingga
USD53,1 miliar pada tahun 2016. Pembelian mebel kayu sebesar USD53,1 miliar pada tahun
2016 ini mewakili lebih dari setengah atas pembelian mebel secara umum di Amerika Serikat
sebesar USD87,8 miliar pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan popularitas kayu sebagai
material mebel yang disukai oleh konsumen Amerika Serikat. Popularitas mebel kayu di antara
konsumen Amerika Serikat akan terus meningkat di masa mendatang seperti yang dapat dilihat
pada tabel di bawah. Peningkatan pembelian mebel kayu didorong oleh penguatan permintaan
atas perumahaan, peningkatan aktivitas konstruksi perumahan, dan peningkatan pengeluaran
diskresioner. Berdasarkan riset tim Euromonitor Internasional, mebel berbasis kayu banyak
disukai oleh desainer interior dan konsumen karena dapat menciptakan kesan rumah yang lebih
alami dan indah. Konsumen Amerika Serikat pada umumnya tidak menganggap mebel sebagai
investasi jangka panjang atau sesuatu yang disimpan sebagai barang antik. Mereka cenderung
untuk lebih sering melakukan renovasi jangka pendek dan perubahan dekor interior rumah.
Keterangan selengkapnya mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.
3.

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 7 (tujuh) Entitas Anak Langsung
dengan kepemilikan diatas 50%, sebagai berikut:
No
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

4.

Tahun
Persentase Kepemilikan Penyertaan
Awal
PT Intertrend Utama
Perindustrian dan perdagangan
99,00% kepemilikan
2012
hasil industri
langsung oleh Perseroan
99,00% kepemilikan
2012
PT Interkraft
Perdagangan, pembangunan,
pertambangan, perindustrian, langsung oleh Perseroan
pertanian, pengangkutan,
percetakan dan jasa
PT Inter Kayu Mandiri
Jasa
80,00% kepemilikan
2015
langsung oleh Perseroan
PT Belayan River Timber
Kehutanan, industri,
99,00% kepemilikan
2012
perdagangan, impor dan
langsung oleh Perseroan
keagenan
PT Narkata Rimba
Kehutanan, industri,
99,00% kepemilikan
2011
perdagangan, impor dan
langsung oleh Perseroan
keagenan
PT Intera Indonesia
Industri, jasa, perdagangan,
99,00% kepemilikan
2012
pembangunan, pengangkutan, langsung oleh Perseroan
pertanian, peternakan,
perikanan, perkebunan,
kehutanan, dan pertambangan
PT Integriya Dekorindo
Perdagangan dan jasa
99,00% kepemilikan
2013
langsung oleh Perseroan
Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha

Keterangan
Operasional
Sudah Beroperasi
Sudah Beroperasi

Sudah Beroperasi
Sudah Beroperasi
Sudah Beroperasi
Sudah Beroperasi

Sudah Beroperasi

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Jumlah saham yang ditawarkan

: Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta)
saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau
sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal
ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana
Saham.

Nilai Nominal

: Rp100,- (seratus Rupiah)

Harga Penawaran

: Rp260,-(dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham yang harus
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan
Pembelian Saham
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Nilai Penawaran Umum

: Rp325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah)

Perkiraan Masa Penawaran Umum : 15 - 16 Juni 2017
Perkiraan Tanggal Pencatatan di : 21 Juni 2017
BEI
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra
Indocabinet No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H.,
pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta , struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Integra Indo Lestari
- PT Sinergi Mentari Alam
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000
4.956.950.000
43.050.000
5.000.000.000
15.000.000.000

495.695.000.000
4.305.000.000
500.000.000.000
1.500.000.000.000

%

99,14
0,86
100,00

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

Uraian

Sebelum Penawaran Umum Perdana
Saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana
Saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.0002.000.000.000.000,-

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
- PT Integra Indo Lestari
4.956.950.000
495.695.000.000 99,14 4.956.950.000
495.695.000.000 79,31
- PT Sinergi Mentari Alam
43.050.000
4.305.000.000
0,86
43.050.000
4.305.000.000
0,69
- Masyarakat *)
- 1.250.000.000
125.000.000.000 20,00
Total Modal Ditempatkan dan
5.000.000.000
500.000.000.000 100,00 6.250.000.000
625.000.000.000 100,00
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
15.000.000.000 1.500.000.000.000
13.750.000.000 1.375.000.000.000
*) Termasuk Program ESA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta)
saham baru yang merupakan Saham Atas Nama, Perseroan atas nama Pemegang Saham
Pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham Perseroan yang
telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian seluruh saham
yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh
juta) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MESOP.
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Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 17 tanggal
7 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Peraturan
No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham
jatah pasti sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) kepada karyawan Perseroan.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/ITG/03/2017 tanggal 8 Maret 2017
tentang Program Kepemilikan Saham Karyawan Melalui Program ESA, maka Program ESA
ini dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari
jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 6.250.000.000 (enam
miliar dua ratus lima puluh juta) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan
Harga Penawaran.
Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang
memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut Peserta Progam ESA), dengan penetapan alokasi
saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi dan dengan menimbang kinerja, sumbangsih
peranan masing-masing Perserta Program ESA terhadap perusahaan. Saham penghargaan
diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham
dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya
seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini,
secara proforma menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian

Sebelum Penawaran Umum Perdana
Saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana
Saham dan Program ESA
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- PT Integra Indo Lestari
4.956.950.000 495.695.000.000 99,14 4.956.950.000 495.695.000.000 79,31
- PT Sinergi Mentari Alam
43.050.000
4.305.000.000
0,86
43.050.000
4.305.000.000
0,69
- Masyarakat
- 1.243.750.000 124.375.000.000 19,90
- Program ESA
6.250.000
625.000.000
0,10
Total Modal Ditempatkan
5.000.000.000 500.000.000.000 100,00 6.250.000.000 625.000.000.000 100,00
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
15.000.000.000 1.500.000.000.000
13.750.000.000 1.375.000.000.000

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (Management
and Employee Stock Option Plan / MESOP)
Hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan
sebanyak-banyaknya 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham
yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) saham
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham.
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Periode Pelaksanaan program MESOP
Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu :
Tahap I

Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan
dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah
tanggal pencatatan saham;

Tahap II

Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan
dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama
pencatatan saham;

Tahap III

Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan
dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua pencatatan
saham.

Hak opsi diterbitkan dengan masa laku (Option Life) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) ditetapkan 1 (satu)
tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA
dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan
pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara
proforma adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian
Modal Dasar

Sebelum Penawaran Umum Perdana
Saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
dan Program ESA dan MESOP
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- PT Integra Indo Lestari
- PT Sinergi Mentari Alam
- Masyarakat
- Program ESA
- Program MESOP
Total Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

4.956.950.000
43.050.000
-

495.695.000.000
4.305.000.000
-

99,14
0,86
-

5.000.000.000

500.000.000.000

100,00

15.000.000.000 1.500.000.000.000

4.956.950.000
43.050.000
1.243.750.000
6.250.000
187.500.000
6.437.500.000

495.695.000.000
4.305.000.000
124.375.000.000
625.000.000
18.750.000.000
643.750.000.000

77,00
0,67
19,32
0,10
2,91
100,00

13.562.500.000 1.356.250.000.000

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam
Prospektus ini.
5.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh
biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk:
•
Sekitar 90% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk belanja modal
yaitu: pembelian mesin dan peralatan seiring dengan pengembangan kegiatan usaha, dan
pembelian tanah serta pembukaan outlet;
•
Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai modal kerja, antara
lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban
pemasaran, dan lain-lain.
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Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.
6.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang
akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:
A. R I S I K O U TA M A YA N G M E M P U N YA I P E N G A R U H S I G N I F I K A N T E R H A D A P
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
1. Risiko terkait peraturan perundang-undangan
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL
Risiko terkait sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang asing
Risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku
Risiko terkait kebakaran di dalam fasilitas produksi
Risiko terkait kenaikan upah minimum regional
Risiko terkait ketergantungan dengan pelanggan utama
Risiko terkait persaingan usaha
Risiko terkait perubahan teknologi

C.
1.
2.
3.

RISIKO UMUM
Risiko Kondisi perekonomian secara makro atau global
Risiko terkait suku bunga acuan pinjaman
Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

D.
1.
2.
3.
4.
5.

RISIKO BAGI INVESTOR
Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
Risiko terkait nilai tukar mata uang asing
Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
7.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan.
Angka-angka pada ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk laporan
posisi keuangan konsolidasian tanggal31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas
konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan
2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra (Rodl &
Partner) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai perubahan
mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak tertentu dari Dolar Amerika Serikat (USD)
ke Rupiah Indonesia (IDR).
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Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam Rupiah)
Keterangan
ASET
Jumlah Aset Lancar
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

31 Desember
2015

2014

2016

714.878.444.636
806.286.081.517
1.521.164.526.153

1.012.072.609.385
1.002.399.912.722
2.014.472.522.107

1.327.702.268.541
1.754.171.941.954
3.081.874.210.495

722.558.940.311
202.247.213.669
596.358.372.173
1.521.164.526.153

949.247.290.491
358.242.003.734
706.983.227.882
2.014.472.522.107

1.101.358.728.673
550.482.499.996
1.430.032.981.826
3.081.874.210.495

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Keterangan
Penjualan Bersih
Beban Pokok Penjualan
Laba Bruto
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Laba Bersih Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014
2015
2016
996.105.258.868
1.118.696.671.711 1.323.388.979.039
836.916.693.334
876.991.059.336
865.229.995.699
159.188.565.534
241.705.612.375
458.158.983.340
22.384.127.643
42.938.779.264
195.081.224.522
15.442.643.888
38.531.306.157
141.081.224.018
19.277.390.875
90.512.855.709
647.991.100.057

Rasio-rasio Keuangan Konsolidasian Penting
Untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2014
2015
2016

Keterangan
Rasio Pertumbuhan (%)
Penjualan bersih
Laba bruto
Laba sebelum manfaat (beban) pajak
Laba periode/tahun berjalan
Penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan

15,20
(0,31)
(55,48)
(70,29)
(92,74)

12,31
51,84
91,83
149,51
369,53

18,30
89,55
354,32
266,15
615,91

Rasio Usaha (%)
Laba sebelum manfaat (beban) pajak terhadap penjualan bersih
Laba sebelum manfaat (beban) pajak terhadap jumlah aset
Laba sebelum manfaat (beban) pajak terhadap ekuitas
Laba komprehensif terhadap penjualan bersih
Laba komprehensif berjalan terhadap jumlah aset
Laba komprehensif berjalan terhadap ekuitas

2,25
1,47
3,75
1,94
1,27
3,23

3,84
2,13
6,07
8,09
4,49
12,80

14,74
6,33
13,64
48,96
21,03
45,31

Rasio Keuangan (x)
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas
Pinjaman berbunga terhadap jumlah aset
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset
EBITDA/beban bunga pinjaman
Rasio imbal hasil aset (ROA) (%)
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (%)

0,99
0,34
1,23
0,48
1,55
0,61
2,19
1,02
2,59

1,07
0,51
1,53
0,54
1,85
0,65
2,53
1,91
5,45

1,21
0,38
0,88
0,41
1,16
0,54
3,54
4,58
9,87
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Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya
Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya
Rasio lancar (minimal 1x)
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas (maksimal 3x)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (minimum 1x)
Rasio Gearing / Pinjaman Berbunga Terhadap Ekuitas (maksimal 1,25x)
Interest Service Coverage Ratio (minimal 1x)
Piutang dan Persediaan terhadap Jumlah Modal Kerja (minimal 110%)

8.

Rasio Keuangan Perseroan
pada tanggal 31 Desember
2016
1,21x
1,16x
2,85x
0,88x
3,54x
119,07%

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun
buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada
sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal,
hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal
termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi
dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau
usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, manajemen Perseroan bermaksud
mengusulkan secara konsisten pada rapat umum pemegang saham tahunan agar mulai tahun
buku 2017, rasio pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2017 dan seterusnya sebanyakbanyaknya sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari total laba bersih tahun berjalan.
Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XII
Prospektus ini.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak sebesar
1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham
Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen)
dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan
Harga Penawaran Rp260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai saham
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar
Rp325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah).
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal
dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan telah
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham bonus
dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet
No. 17 tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta
dan SK Direksi No. 006/ITG/03/2017 tanggal 8 Maret 2017, Perseroan akan melaksanakan
program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Employee Stock Allocation
dengan mengalokasikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah seluruh saham
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 6.250.000 (enam
juta dua ratus lima puluh ribu) saham kepada karyawannya bersamaan dengan pelaksanaan
Penawaran Umum Perdana Saham ini. Perseroan juga akan menerbitkan opsi Saham untuk
program MESOP sebanyak-banyaknya 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima
ratus ribu) saham yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 3%
(tiga persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan
Penawaran Umum Perdana Saham.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya,
konsesi hutan serta ritel dan distribusi mebel serta perlengkapan dekorasi rumah
melalui Perseroan dan Entitas Anak
Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia
Kantor Pusat:
Desa Betro, Kecamatan Sedati
Sidoarjo 61253 – Indonesia
Telp.: +62 31 8910434, +62 31 8910435, +62 31 8910436
Facsimile: +62 31 8911391
E-mail: corsec.integra@iil.co.id
Website: www.integrafurniture.co.id
R I S I K O U TA M A YA N G D I H A D A P I P E R S E R O A N A D A L A H R I S I K O P E R AT U R A N
PEMERINTAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO
USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA
SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG
ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN.
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Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra
Indocabinet No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H.,
pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta , struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Integra Indo Lestari
- PT Sinergi Mentari Alam
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
20.000.000.000
2.000.000.000.000
4.956.950.000
43.050.000
5.000.000.000
15.000.000.000

495.695.000.000
4.305.000.000
500.000.000.000
1.500.000.000.000

%

99,14
0,86
100,00

Penawaran Umum
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham
ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana
Saham adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian

Sebelum Penawaran Umum Perdana
Saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana
Saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.0002.000.000.000.000,-

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
- PT Integra Indo Lestari
4.956.950.000
495.695.000.000 99,14 4.956.950.000
495.695.000.000 79,31
- PT Sinergi Mentari Alam
43.050.000
4.305.000.000
0,86
43.050.000
4.305.000.000
0,69
- Masyarakat *)
- 1.250.000.000
125.000.000.000 20,00
Total Modal Ditempatkan dan
5.000.000.000
500.000.000.000 100,00 6.250.000.000
625.000.000.000 100,00
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
15.000.000.000 1.500.000.000.000
13.750.000.000 1.375.000.000.000
*) Termasuk Program ESA

Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MESOP.
A. Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA)
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 17 tanggal
7 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Peraturan
No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham
jatah pasti sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) kepada karyawan Perseroan.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/ITG/03/2017 tanggal 8 Maret 2017
tentang Program Kepemilikan Saham Karyawan Melalui Program ESA, maka Program ESA
ini dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari
jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sejumlah 6.250.000.000 (enam
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miliar dua ratus lima puluh juta) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan
Harga Penawaran.
Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang
memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut Peserta Progam ESA), dengan penetapan alokasi
saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi dan dengan menimbang kinerja, sumbangsih
peranan masing-masing peserta Program ESA terhadap perusahaan. Saham penghargaan
diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham
dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan.
Tujuan utama pelaksanaan Program ESA adalah:
1.
2.
3.
4.

Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (sense of
belonging)
Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang
baik kepada karyawan baru
Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Peserta Program ESA
Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program ESA
adalah karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
-

Karyawan Perseroan dengan jenjang jabatan tertentu yang akan ditetapkan oleh Perseroan;
Masih bekerja sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan.
Karyawan yang memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan standar
penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan; dan
Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi
Program ESA dan selama Program ESA berlangsung.

Total jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang akan diikutsertakan dalam Program
ESA adalah sebanyak-sebanyaknya 450 orang. Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas
saham ESA akan dilakukan oleh Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas Program
ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sekretaris Perusahaan.
Ketentuan Program ESA
1.
2.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan.
Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan sebagai berikut:
a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi
persyaratan pada butir A.3 surat keputusan ini atas nama masing-masing peserta.
b. Penghitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan gaji karyawan,
peringkat jabatan dan pengabdian masa kerja karyawan peserta, serta kinerja Peserta
Program ESA.
c. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI.
d. Selama masa lock-up bilamana karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan maka
hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
e. Bagi karyawan peserta yang terkena sanksi administrasi pada masa lock-up maka
saham penghargaan dinyatakan gugur dan dapat dialokasikan kepada peserta lain
yang berhak.
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f.

Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham penghargaan. Biaya sehubungan
dengan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan berupa
seluruh harga Saham Penghargaan dalam Program ESA ini. Biaya-biaya yang akan
timbul sehubungan dengan Program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan
yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak – hak yang
sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:
a.
b.
c.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
Menjalakan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan berupa
seluruh harga Saham Penghargaan dalam Program ESA ini. Biaya-biaya yang akan timbul
sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber
dananya berasal dari kas Perseroan yang terdiri dari:
-

-

Biaya alokasi Saham Penghargaan sebanyak-banyaknya sejumlah 6.250.000 (enam juta
dua ratus lima puluh ribu) saham diperhitungkan dengan Harga Penawaran Umum sebesar
Rp260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebanyak-banyaknya
sejumlah Rp1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).
Pajak Penghasilan atas Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya
seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini,
secara proforma menjadi sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian

Sebelum Penawaran Umum Perdana
Saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana
Saham dan Program ESA
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- PT Integra Indo Lestari
4.956.950.000 495.695.000.000 99,14 4.956.950.000 495.695.000.000 79,31
- PT Sinergi Mentari Alam
43.050.000
4.305.000.000
0,86
43.050.000
4.305.000.000
0,69
- Masyarakat
- 1.243.750.000 124.375.000.000 19,90
- Program ESA
6.250.000
625.000.000
0,10
Total Modal Ditempatkan
5.000.000.000 500.000.000.000 100,00 6.250.000.000 625.000.000.000 100,00
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
15.000.000.000 1.500.000.000.000
13.750.000.000 1.375.000.000.000

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk
pada ketentuan Program ESA.
Aspek Perpajakan Program ESA
Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh Peserta dengan demikian
termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta.
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Selanjutnya setelah periode lock-up dalam Program ESA berakhir,peserta dapat melakukan
transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan
penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
a.
b.

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

B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai
(Management and Employee Stock Option Plan / MESOP)
Hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan
sebanyak-banyaknya 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham
yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) saham
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham.
Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP
adalah sebagai berikut:
a.
b.

Manajemen yang terdiri dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada
saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris Independen;
Karyawan senior yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Senior Manager
dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, Assistant General Manager
dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, dan General Manager Perseroan.

Peserta program MESOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan
oleh Direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap.
Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari peserta
program MESOP.
Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham
Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini beserta saham hasil konversi
hak opsi dari Program MESOP, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas
pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan
UUPT dan UUPM.
Saham Perseroan hasil konversi atas hak opsi Program MESOP ini akan dicatatakan di Bursa
Efek Indonesia.
Periode Pelaksanaan program MESOP
Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu:
Tahap I

Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan
dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah
tanggal pencatatan saham;

Tahap II

Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan
dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama
pencatatan saham;
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Tahap III

Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan
dalam program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua pencatatan
saham.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu
pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/
BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. 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 yang akan dibuka Perseroan
masimal 2 (dua) kali periode pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap
periode pelaksanaan yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program
MESOP dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh)
Hari Bursa.

Prosedur dan tata cara Program ESA dan Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harga Pelaksanaan program MESOP
Harga Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan
No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19
Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga
penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa
berturut-turut di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa
Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan atas hak opsi dalam program MESOP.
Aspek Perpajakan dalam program MESOP
Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana Peserta
dapat mengunakan hak opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan yang
akan dibuka sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek
perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima hak opsi. Apabila
setelah periode lock-up peserta program MESOP mengunakan hak opsinya untuk membeli
saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi
penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil
pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :
a)
b)

Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final
yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi
Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang
diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Perserta dan akan dikenakan pajak
progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
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Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA
dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan
pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara
proforma adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian
Modal Dasar

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah Nilai
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Jumlah Saham

%

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
dan Program ESA dan MESOP
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
%
Nominal (Rp)
20.000.000.000 2.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- PT Integra Indo Lestari
4.956.950.000
495.695.000.000
- PT Sinergi Mentari Alam
43.050.000
4.305.000.000
- Masyarakat
- Program ESA
- Program MESOP
Total Modal Ditempatkan dan 5.000.000.000
500.000.000.000
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
15.000.000.000 1.500.000.000.000

99,14
0,86
100,00

4.956.950.000
43.050.000
1.243.750.000
6.250.000
187.500.000
6.437.500.000

495.695.000.000
4.305.000.000
124.375.000.000
625.000.000
18.750.000.000
643.750.000.000

13.562.500.000

1.356.250.000.000

77,00
0,67
19,32
0,10
2,91
100,00

Pencatatan Saham Perseroan di BEI
Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta)
saham baru yang merupakan Saham Atas Nama, Perseroan atas nama Pemegang Saham
Pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham Perseroan yang
telah dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian seluruh saham
yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh
juta) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN
SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM
SELAIN EFEK YANG AKAN DITAWARKAN MELALUI PROGRAM MESOP DALAM JANGKA
WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN
PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, YAITU IIL DAN SMA, MENYATAKAN BAHWA
TIDAK AKAN MENJUAL SETIAP SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKINYA SELAMA
JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN
PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH
DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh
biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk:
•

Sekitar 90% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk belanja modal
yaitu: pembelian mesin dan peralatan seiring dengan pengembangan kegiatan usaha, dan
pembelian tanah serta pembukaan outlet; Adapun penjelasan singkat dari penggunaan
dana tersebut adalah sebagai berikut:
Perseroan dan/atau Entitas Anak akan merencanakan belanja modal pada segmen
manufaktur dan ritel dan distribusi. Belanja modal pada segmen manufaktur, yang akan
dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak antara lain meliputi Intertrend dan/atau
Interkraft dan/atau Entitas Anak baru yang belum dibentuk pada saat Prospektus ini
diterbitkan, ditujukan untuk menghasilkan produk baru berupa bahan lantai kayu (wooden
floor base) dan tirai kayu (wooden blind) yang mana Perseroan dan/atau Entitas Anak
perlu untuk melakukan pengadaan lahan dan bangunan pabrik dan membeli mesin-mesin
produksi yang saat ini belum dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak. Lokasi pabrik
diperkirakan di lokasi sekitar fasilitas pabrik yang ada sekarang ini yaitu di Kabupaten
Sidoarjo dan Lamongan. Jenis-jenis mesin yang dibutuhkan antara lain meliputi mesin
rotary, clipper, cross cut, molding, finger joint, finishing dan konfeyor. Mesin-mesin tersebut
sebagian akan dibeli dari perusahaan lokal dan sebagian lagi akan diimpor terutama dari
negara China. Produk-produk baru ini mempunyai pasar yang relatif besar di negara Amerika
Serikat, China, dan negara-negara Eropa. Pelanggan Perseroan dan/atau Entitas Anak di
Amerika dan China merupakan pelanggan potensial bagi produk-produk baru ini.
Belanja modal pada segmen ritel dan distribusi, yang akan dilakukan melalui Integriya,
ditujukan untuk perluasan usaha melalui pembukaan gerai-gerai ritel di berbagai kota utama
antara lain seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makasar, dan Denpasar. Selain itu
Perseroan juga akan membeli tanah dan bangunan di Jabodetabek yang akan digunakan
sebagai Pusat Distribusi yang akan mendukung penjual ritel dan distribusi untuk wilayah
Jakarta khususnya dan Indonesia bagian barat pada umumnya. Perseroan meyakini potensi,
daya beli, dan selera pelanggan yang disasar sesuai dengan profil konsumen yang ada di
kota-kota tersebut sehingga permintaan akan produk Perseroan diperkirakan cukup tinggi.

•

Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai modal kerja, antara
lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban
pemasaran, dan lain-lain.

Pengalihan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada
Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal tambahan Perseroan kepada
Entitas Anak.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya,
maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus
dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan
keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih
memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan
dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk
melakukan hal tersebut.
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Sesuai POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila dikemudian
hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib
menyampaikan rencana dan alasan perubahaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih
dahulu akan meminta persetujuan RUPS.
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran
Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau
transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.
Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus
Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas maka total perkiraan biaya
yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,89% (tiga koma delapan puluh sembilan
persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:
•
•
•
•

•
•

Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar 1,25% (satu koma dua puluh lima
persen);
Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,94% (nol koma sembilan puluh empat
persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,22% (nol koma dua puluh
dua persen), Konsultan Hukum sekitar 0,68% (nol koma enam puluh delapan persen), dan
Notaris sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen).
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen) yang
terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen).
Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan
BEI, percetakan, iklan, public expose dan lain-lain) sekitar 1,15% (satu koma lima belas
persen).
PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN
PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.
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III.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar
Rp1.651.841.228.669, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.101.358.728.673
dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp550.482.499.996. Angka-angka ini diambil dari
laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Teramihardja, Pradhono dan Chandra (Rödl & Partner) dengan opini wajar tanpa modifikasian
dengan paragraf penjelas mengenai perubahan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas
Anak tertentu dari Dolar Amerika Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR), yang ditandatangani
oleh Agustina Felisia.
Keterangan
Liabiltas Jangka Pendek
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban akrual
Utang pajak
Uang muka pelanggan
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Utang sewa pembiayaan
Utang lain-lain
Liabilitas pajak tangguhan
Imbalan kerja
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
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(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2016
907.825.110.478
72.604.179.566
5.654.871.991
11.449.731.647
43.462.855.487
24.792.817.188
26.475.634.258
9.093.528.058
1.101.358.728.673

160.818.401.206
9.039.813.743
141.314.372.925
212.078.470.513
27.231.441.609
550.482.499.996
1.651.841.228.669

1.

Liabilitas Jangka Pendek

a.

Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank

Saldo utang bank Perseroan adalah sebesar Rp907.825.110.478, adapun rincian utang bank
jangka pendek Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Perseroan
Pihak ketiga
Indonesia Eximbank
Fasilitas kredit modal kerja ekspor I
Fasilitas kredit modal kerja ekspor II
Fasilitas kredit modal kerja ekspor II
Sub Jumlah
Entitas Anak
Pihak ketiga
Indonesia Eximbank
Fasilitas kredit modal kerja
The Hongkong and Shanghai Banking Coporation Limited
Fasilitas Combined Limit I
Fasilitas Combined Limit II
Cerukan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cerukan
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia
Sub Jumlah
Jumlah

(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2016

198.630.000.000
70.000.000.000
66.725.000.000
335.355.000.000

240.067.000.000
94.052.000.000
85.000.000.000
2.483.007.187
96.492.611.291
32.877.892.000
21.497.600.000
572.470.110.478
907.825.110.478

Perseroan
Pada bulan Desember 2010, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia yang disebut juga Indonesia Eximbank (“Exim”) berupa fasilitas
kredit modal kerja ekspor I (KMKE I) dengan batas maksimum sebesar USD15.000.000 dan
fasilitas negosiasi wesel ekspor (NWE) dengan batas maksimum sebesar USD1.000.000 yang
menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pencairan.
Pada bulan Oktober 2011, Perseroan mendapat tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor
II (KMKE II) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp70 miliar. Pada bulan September
2012, Perseroan mendapat tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor III (KMKE III) dengan
batas maksimum sebesar USD5.000.000 (atau equivalen dalam Rp65 miliar).
Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun untuk pinjaman dalam mata
uang Rupiah pada tahun 2016 dan 5,8% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar
Amerika Serikat pada tahun 2016. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember
2017. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap tertentu, piutang usaha tertentu, persediaan
tertentu serta jaminan pribadi sebagian direksi Perseroan.
Entitas anak
Sejak tahun 2013 Belayan, Entitas Anak, memperoleh perpanjangan fasilitas pembiayaan
modal kerja untuk Perseroan (Belayan, Perseroan, dan Narkata) memperoleh fasilitas kredit
modal kerja dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp80 miliar yang digunakan untuk
modal kerja Belayan dengan jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga 10% per tahun pada
tahun 2016. Fasilitas ini diperpanjang hingga 22 Desember 2017. Pada tanggal 31 Desember
2016, saldo terutang atas fasilitas kredit modal kerja adalah sebesar Rp80 miliar.
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Pada tanggal 5 Desember 2016, Belayan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor II
(KMKE II) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp150 miliar. Fasilitas pinjaman ini
dibebani bunga sebesar 10% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas
fasilitas kredit modal kerja adalah sebesar Rp100.067.000.000.
Pada tanggal 7 September 2016, Intera, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dari Exim
berupa fasilitas kredit modal kerja eksport transaksional dengan batas maksimum sebesar
Rp79 miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga 10% per tahun. Pada tanggal
31 Desember 2016, saldo terutang atas fasilitas tersebut adalah sebesar Rp60 miliar.
Perseroan terikat dengan beberapa batasan, antara lain Perseroan harus mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu untuk:
•
•
•
•
•

Mengubah anggaran dasar atau mengubah status perseroan.
Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham perseroan lain.
Melakukan merger atau akuisisi, kecuali menurut kebijakan pemerintah.
Membagikan dividen saham atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam
jumlah berapapun juga kepada pemegang saham.
Memelihara rasio keuangan yakni rasio debt to equity maksimal 3x.

Sehubungan dengan pembatasan dari Exim sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah
mendapat persetujuan tertulis dari Exim No. BS.0090/PBS/04/2017 tanggal 28 April 2017, dan
juga untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.
Selain itu, terdapat perubahan pada Perjanjian Kredit No. 64, tanggal 22 Desember 2010,
Pasal 14, perihal hal-hal yang harus dilaksanakan Perseroan dalam rangkan melaksanakan
Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:
1)

Perseroan melaporan kepada Exim maksimal tujuh hari kerja sebelum dilakukan corporate
action:
Meminjamkan uang kepada siapapun juga tetapi tidak terbatas kepada perusahaan
afiliasinya kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan;
Mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perseroan;
Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah; dan
Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan
dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya kecuali dalam rangka
meningkatkan struktur permodalan Perseroan.

2)

Memperbolehkan setiap dan seluruh tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan ataupun
dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan IPO sepanjang tidak
mempengaruhi kegiatan operasional dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi
covenants Perseroan dan kewajiban finansial Perseroan kepada Exim.

Pada tahun 2009, Intertrend, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dari The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited berupa fasilitas combined limit untuk fasilitas
export packing credit dan fasilitas loan against export dengan batas maksimum sebesar
USD2.500.000 dan fasilitas treasury dengan batas maksimum sebesar USD50.000. Pada bulan
Oktober 2010, Entitas Anak memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas documents
against acceptance yang termasuk dalam fasilitas combined limit. Pada tahun 2015, Entitas
Anak melakukan perubahan fasilitas combined limit dengan batas maksimum menjadi sebesar
USD7.000.000 dan fasilitas treasury dengan batas maksimum sebesar USD400.000 dan
memperoleh fasilitas combined limit 2 untuk fasilitas export packing credit dan fasilitas loan
against export dengan batas maksimum sebesar Rp85 miliar dan fasilitas cerukan dengan
batas maksimum Rp2,5 miliar.
Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga sebesar 6% per tahun untuk pinjaman mata uang Dolar
Amerika Serikat dan 12,5% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah masing-masing pada
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tahun 2016. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2016. Fasilitas pinjaman
ini telah dilunasi dengan take over dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal
2 Maret 2017. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan tertentu milik Entitas Anak dan jaminan
pribadi dari Hendro Rusli, Halim Rusli dan Widjaja Karli.
Entitas Anak terikat dengan beberapa batasan antara lain, Entitas Anak harus mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu untuk:
• Membayar dividen atau membagikan modal kepada pemegang saham atau direksi.
• Menjaminkan atau menggadaikan aktiva bergerak, hak tanggungan atau hak jaminan
apapun atas properti aktiva atau pendapatan.
• Membuat atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban.
• Memberikan pinjaman kepada perseroan atau orang lain kecuali untuk praktik bisnis.
• Memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
a. Rasio lancar minimal 1x.
b. Rasio gearing maksimal 1,25x.
c. Rasio interest service coverage minimal 1x.
Pada tanggal 29 Oktober 2012, Interkraft, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit modal kerja
dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupa cerukan dan revolving loan facility dengan
batas maksimum masing-masing sebesar Rp20 miliar dan Rp50 miliar. Fasilitas ini dipergunakan
untuk tambahan modal kerja dan pendanaan kembali. Interkraft juga memperoleh fasilitas kredit
ekspor dan forex line dengan batas maksimum masing-masing sebesar USD5.000.000 dan
USD1.000.000. Pada tanggal 10 Desember 2015, Interkraft mengubah fasilitas kredit modal
kerja menjadi revolving loan facility dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp77 miliar.
Pada tanggal 22 Desember 2016, Interkraft mengubah revolving loan facility menjadi fasilitas
cerukan dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp97 miliar. Pada tanggal 2 Maret 2017,
Interkraft, Entitas Anak memperoleh fasilitas revolving loan dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp78 miliar yang digunakan untuk modal kerja.
Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11,50% per tahun pada tahun 2016. Fasilitas ini akan
jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017 dan dijamin dengan piutang, persediaan, aset
tetap tertentu Interkraft, corporate guarantee Interkraft dan personal guarantees dari Widjaja
Karli, Halim Rusli dan Hendro Rusli.
Pada tanggal 2 Maret 2017, Intertrend, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit modal kerja
dan term loan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan batas maksimum masingmasing sebesar Rp205 miliar dan Rp35 miliar yang digunakan untuk tambahan modal kerja
termasuk take over atas fasilitas kredit dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited.
Entitas Anak terikat dengan beberapa batasan antara lain, Entitas Anak harus mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu untuk:
•
Mengubah status hukum perseroan dan mengubah anggaran dasar.
•
Menggunakan dana untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari
bank.
•
Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perseroan kepada pihak lain.
•
Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.
•
Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada
perseroan lain.
•
Mengubah bidang usaha.
•
Menarik kembali modal yang disetor.
•
Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
a. Rasio lancar minimal 1x.
b. Rasio debt to equity maksimal 2,5x.
c. Rasio debt service coverage minimal 100%.
d. Rasio piutang dan persediaan terhadap jumlah modal kerja minimal 110%.
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Sehubungan dengan pembatasan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana
diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk No. LMC2/2.5/354/R tanggal 25 April 2017 (lihat Catatan 30) yaitu
untuk membagikan dividen.
Pada tahun 2014 Intertrend, Entitas Anak, memperoleh pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia
berupa fasilitas pre-export financing non-LC dengan batas maksimum USD2.500.000. Fasilitas
pinjaman ini dibebani bunga tahunan sebesar 5,75% pada tahun 2016 untuk pinjaman dalam
mata uang Dolar Amerika Serikat dan 12,75% pada tahun 2016 untuk pinjaman dalam mata
uang Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2017. Fasilitas ini
dijamin dengan persediaan dan piutang usaha tertentu milik ITR dan jaminan pribadi dari Halim
Rusli, Hendro Rusli dan Widjaja Karli.
Pada tanggal 15 Desember 2016, Interkayu, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman
berulang dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum sebesar USD2.000.000
dengan jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga 2% pertahun. Pada tanggal 31 Desember
2016, saldo terutang atas fasilitas tersebut adalah sebesar USD1.600.000.
b.

Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp72.604.179.566, adapun rincian utang usaha
Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2016

Keterangan
Pihak Ketiga
Impor
Gold Year Industrial Ltd.
Akzo Nobel Coating Vietnam, Ltd
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)
Sub jumlah
Lokal
PT Propan Raya ICC
PT Karya Agung Abadi
PT Jatisari
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)
Sub jumlah
Jumlah

4.043.230.631
2.372.704.561
5.182.461.547
11.598.396.739
6.142.722.044
3.119.018.168
2.134.155.730
49.609.886.885
61.005.782.827
72.604.179.566

Berdasarkan mata uang
Keterangan
Rupiah
Dolar Amerika Serikat
Jumlah

Per 31 Desember 2016
66.677.460.803
5.926.718.763
72.604.179.566

Berdasarkan umur
Keterangan
1 – 30 hari
31 – 60 hari
61 – 90 hari
> 90 hari
Jumlah

Per 31 Desember 2016
52.409.181.122
7.534.637.490
3.999.228.604
8.661.132.350
72.604.179.566
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Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.
c.

Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp146.969.244.916, adapun rincian utang
lain-lain Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Pihak berelasi
PT Integra Indo Lestari
Pihak ketiga
Synergy Alam Corporation
Lain-lain (masing-masing dibawah 1 miliar)
Jumlah

Per 31 Desember 2016
141.314.372.925
1.680.353.625
3.974.518.366
146.969.244.916

Berdasarkan perjanjian utang pada tanggal 23 Desember 2015 antara Intertrend, Narkata,
Belayan, Integriya, dan IIL, IIL telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada
Intertrend, Narkata, Belayan, dan Integriya dengan batas maksimum masing – masing sebesar
Rp20 miliar, Rp17,1 miliar, Rp42,5 miliar, dan Rp67,9 miliar. Pinjaman tersebut dikenakan
bunga sebesar 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016.
Pada tanggal 1 Maret 2016, Perseroan memperoleh pinjaman dari Synergy Alam Corporation
(SAC) dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp34.734.666.370. Pinjaman tersebut
tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2017. Pada tanggal 31
Desember 2016, saldo utang lain-lain kepada SAC adalah sebesar Rp1.680.353.625.
d.

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp43.462.855.487, adapun rincian utang pajak
Perseroan adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2016

Keterangan
Perseroan
Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 4(2)
Pasal 15
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 29 Tahun 2016
Sub jumlah
Entitas Anak
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak penghasilan (PPh):
Pasal 4 (2)
Pasal 15
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 29 Tahun 2016
Pasal 29 Tahun 2015
Sub jumlah
Jumlah

37.772.400
32.996.923
200.201.642
37.714.275
96.795.164
20.765.451.078
21.170.931.482
2.107.191.979
53.182.936
18.207.666
46.943.458
39.566.409
331.309.261
325.531.399
19.138.174.147
231.816.750
22.291.924.005
43.462.855.487
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e.

Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan adalah sebesar Rp24.792.817.188, adapun rincian
uang muka pelanggan Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2016

Keterangan
Pihak ketiga
PT Karya Cipta Sukses Anugerah
PT Karya Cipta Sukses Selaras
PT Pakuwon Permai
Condor Manufacturing Furniture Ltd.
Casana Furniture Corporation
Broyhill Furniture Industries, Inc.
Lain-lain (masing-masing dibawah 1 miliar)
Jumlah

7.008.142.782
3.941.889.521
2.998.550.728
2.814.789.465
2.339.294.100
1.465.100.000
4.225.050.592
24.792.817.188

2.

Liabilitas Jangka Panjang

a.

Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang

Keterangan
Perseroan
Pihak ketiga
Indonesia Eximbank
Fasilitas kredit modal kerja ekspor transaksional
Fasilitas kredit investasi ekspor IV
PT BCA Finance
PT Orix Indonesia Finance
Sub Jumlah
Entitas Anak
Pihak ketiga
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BCA Finance
PT Equity Finance Indonesia
PT Astra Sedaya Finance
PT Chandra Sakti Utama Leasing
Sub Jumlah
Jumlah
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Bagian jangka panjang

Per 31 Desember 2016

54.000.000.000
27.747.548.069
894.179.470
163.960.968
82.805.688.507

98.933.333.331
4.230.106.575
949.424.587
188.180.895
187.301.569
104.488.346.957
187.294.035.464
(26.475.634.258)
160.818.401.206

Perseroan
Pada bulan November 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor
transaksional dan fasilitas kredit investasi ekspor IV dengan batas maksimum masing-masing
sebesar Rp54.000.000.000 dan Rp46.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan
November 2019.
Fasilitas pinjaman diatas dibebani bunga sebesar 6,6% per tahun untuk pinjaman dalam mata
uang Dolar Amerika Serikat pada tahun 2016 dan 10% pertahun untuk pinjaman dalam mata
uang Rupiah pada tahun 2016. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap tertentu Perseroan,
piutang usaha, persediaan serta jaminan pribadi sebagian direksi Perseroan.
Pada tahun 2014 - 2016, Perseroan mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan
dengan PT BCA Finance yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2017 – 2019.
Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 4,18% – 5,69% per tahun pada tahun 2016.
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Pada tahun 2016, Perseroan mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan PT
Orix Indonesia Finance yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2019. Fasilitas
ini dibebani bunga sebesar 7,35% per tahun.
Entitas Anak
Pada tahun 2015, Interkraft memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp112.000.000.000 yang digunakan untuk
pembangunan pabrik serta pembelian mesin-mesin produksi di Lamongan.
Fasilitas ini akan dibayar melalui angsuran bulanan selama 60 bulan setelah masa tenggang
dan terutang dalam angsuran bulanan hingga 16 Juni 2021. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan
yang sama dengan fasilitas jangka pendek dan dibebani bunga sebesar 11,5% per tahun.
Pada tahun 2014 - 2016, Intertrend, Interkraft, Belayan dan Intera, mengadakan perjanjian
kredit kepemilikan kendaraan dengan PT BCA Finance dengan angsuran bulanan hingga tahun
2019. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 3,1% per tahun pada tahun 2016.
Pada tahun 2014, Narkata, memperoleh fasilitas kredit kepemilikan alat berat dari PT Equity
Finance Indonesia yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2018. Fasilitas ini
dibebani bunga sebesar 9,14% per tahun pada tahun 2016.
Pada tahun 2016 Interkayu, mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan
PT Astra Sedaya Finance yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2018 dan
dibebani bunga sebesar 4,69% per tahun pada tahun 2016.
Pada tahun 2016, Narkata, memperoleh fasilitas kredit kepemilikan alat berat dari PT Chandra
Sakti Utama Leasing yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2019. Fasilitas
ini dibebani bunga sebesar 5,5% per tahun pada tahun 2016.
Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjamanpinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh
surat pernyataan pelepasan tuntutan (waiver) sebagaimana diperlukan.
c.

Utang sewa pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan adalah sebesar Rp18.133.341.801, adapun
rincian utang sewa pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar
Rp9.093.528.058 dan Rp9.039.813.743 adalah sebagai berikut:
Keterangan
2017
2018
2019
Jumlah pembayaran minimum
Dikurangi beban keuangan di masa depan
Nilai kini pembayaran minimum sewa pembiayaan di masa depan
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Bagian jangka panjang

Per 31 Desember 2016
9.626.360.399
9.268.715.622
1.454.168.000
20.349.244.021
2.215.902.220
18.133.341.801
9.093.528.058
9.039.813.743

Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan berupa mesin dan kendaraan dengan PT
Orix Indonesia Finance, PT BFI Finance Indonesia, PT Equity Finance Indonesia, PT Chandra
Sakti Utama Leasing, PT BCA Finance, dan PT Astra Sedaya Finance dengan jangka waktu
24 sampai 48 bulan.
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d.

Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja adalah sebesar Rp27.231.441.609 adapun rincian liabilitas
imbalan kerja adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2016
19.627.280.409
6.092.118.492
1.766.455.237
( 254.412.529 )
27.231.441.609

Keterangan
Saldo awal tahun
Biaya jasa kini
Biaya bunga
Keuntungan aktuarial atas perubahan asumsi finansial
Jumlah

Perseroan mengakui penyisihan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan yang
mencapai usia pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Manajemen
berpendapat bahwa estimasi atas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutup liabilitas
imbalan kerja Perseroan.
Perhitungan liabilitas estimasian atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 didasarkan
pada perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen,
berdasarkan laporannya masing-masing bertanggal 24 Februari 2017 dengan menggunakan
metode “Projected Unit Credit” dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:
2016
Usia pensiun
Tingkat kenaikan gaji per tahun
Tabel mortalita
Tingkat diskonto per tahun
Tingkat cacat
Tingkat pengunduran diri

e.

55 tahun
5%
TMI – III (2011)
8,4%
0,02%
5% per tahun pada umur 18 tahun dan menurun secara per
bertahap sampai 0% tahun pada umur 55 tahun

Liabilitas pajak tangguhan

Rincian liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai
berikut :
(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2016

Keterangan
Perseroan
Imbalan kerja
Sewa
Surplus revaluasi aset tetap
Piutang usaha
Sub jumlah
Entitas Anak
Imbalan kerja
Penyusutan
Surplus revaluasi aset tetap
Piutang usaha
Sub jumlah
Jumlah

(3.525.730.188 )
1.803.930.349
134.809.501.346
(64.715.020 )
133.022.986.487
(2.927.483.171 )
2.595.491.120
79.465.470.263
(77.994.186 )
79.055.484.026
212.078.470.513
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PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN
D A L A M P E R J A N J I A N K R E D I T YA N G D I L A K U K A N O L E H P E R S E R O A N ATA U
PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK
MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL
28 APRIL 2017 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL
EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK
ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN
ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU
BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA
RESTRUKTURISASI KREDIT.
S E L U R U H L I A B I L I TA S K O N S O L I D A S I A N P E R S E R O A N PA D A TA N G G A L 3 1
DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL
DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH
LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS
KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH
PERSEROAN.
DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL
28 APRIL 2017 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL
EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS
DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH
DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
DAN PROSPEKTUS INI.
MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN
DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH
TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT NEGATIVE
C O V E N A N T S YA N G S E D A N G D A L A M P R O S E S P E R M O H O N A N P E R S E T U J U A N
PENCABUTAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan.
Angka-angka pada ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk laporan
posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra (Rödl & Partner) dengan opini
wajar tanpa modifikasian dan disajikan kembali oleh manajemen Perseroan terkait dengan
perubahaan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak tertentu dari Dolar Amerika
Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR).
Angka-angka pada ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk laporan
posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas
konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
(Rödl & Partner) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai
perubahan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak tertentu dari Dolar Amerika
Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR), dikarenakan terdapat perubahan pada transaksi,
peristiwa, dan kondisi Perusahaan dan Entitas Anaknya. Perubahan mata uang fungsional
Perusahaan dan Entitas Anaknya adalah sesuai dengan PSAK 10 (Revisi 2010) mengenai
“Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali
laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 1 Januari 2014 / 31
Desember 2013 terlampir, oleh Perusahaan dan Entitas Anaknya sebagaimana dipersyaratkan
oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang ditandatangani oleh Agustina Felisia.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)
Keterangan

31 Desember
2012*)

2013*)

2014

2015

2016

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas

22.385.586.066

20.371.538.807

27.003.675.052

116.330.998.235

30.449.572.479

Piutang usaha – pihak
ketiga, bersih

70.698.364.436

92.894.763.711

126.453.215.078

103.254.127.607

187.911.663.923

Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan

5.705.000.000

9.705.000.000

42.996.597.049

-

35.249.397.253

-

85.975.091.310

-

83.975.605.783

69.537.812.441

352.257.331.533

402.841.557.735

370.729.131.373

575.780.894.734

893.017.247.860

Pajak dibayar di muka

29.400.020.110

33.970.988.735

53.483.073.353

86.641.875.124

57.865.781.855

Biaya dibayar di muka

999.918.298

1.450.140.674

8.185.548.964

8.155.804.028

11.996.020.252

Uang muka pembelian

8.907.642.620

28.192.884.873

38.666.930.986

29.251.710.800

64.658.888.752

4.381.778.520

2.976.593.074

2.560.280.979

Taksiran tagihan pajak
Jumlah Aset Lancar

-

5.411.964.756

527.645.460.112

620.383.236.544

714.878.444.636 1.012.072.609.385 1.327.702.268.541

ASET TIDAK LANCAR
Piutang lain-lain

29.582.959.231

21.570.000.000

Uang muka pembelian

9.024.662.880

11.671.494.154

49.233.418.595

32.135.724.826

Aset pajak tangguhan

1.536.037.153

180.186.768

200.573.224

1.557.777.573

3.112.995.737

-

-

-

5.334.000.000

15.880.000.000

333.978.074.919

674.898.324.892

745.755.613.017

8.878.057.916

20.312.497.858

11.096.476.681

Jumlah Aset Tidak Lancar

382.999.792.099

728.632.503.672

JUMLAH ASET

910.645.252.211 1.349.015.740.216 1.521.164.526.153 2.014.472.522.107 3.081.874.210.495

Properti investasi
Aset tetap – bersih
Aset lain-lain
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-

-

83.412.735.768

954.784.745.618 1.642.859.190.372
8.587.664.705

8.907.020.077

806.286.081.517 1.002.399.912.722 1.754.171.941.954

(dalam Rupiah)
31 Desember

Keterangan

2012*)

2013*)

2014

2015

2016

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank dan lembaga
keuangan bukan bank

415.239.245.747

496.693.792.132

592.878.060.190

766.860.659.223

907.825.110.478

69.865.118.194

66.452.956.850

77.986.237.180

92.080.340.642

72.604.179.566

Utang usaha – pihak ketiga
Utang lain-lain

48.266.485.620

21.590.212.524

2.203.632.409

11.607.525.581

5.654.871.991

Beban akrual

Pihak ketiga

3.385.317.716

4.938.478.582

13.492.332.427

24.607.397.552

11.449.731.647

Utang pajak

1.752.387.794

3.836.129.976

1.307.234.867

5.171.757.786

43.462.855.487

Uang muka penjualan

9.588.843.800

14.927.158.259

9.153.927.568

25.429.552.176

24.792.817.188

Utang jangka panjang yang
jatuh tempo dalam waktu
satu tahun:
Utang bank dan lembaga
keuangan bukan bank

105.413.649.771

10.647.141.064

14.666.943.669

26.475.634.258

12.074.759.190

-

11.718.343.431

14.890.374.606

8.823.113.862

9.093.528.058

560.172.158.061

725.570.721.525

722.558.940.311

Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka
Pendek

949.247.290.491 1.101.358.728.673

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang jangka panjang,
setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun:
Utang bank dan lembaga
keuangan bukan bank

115.674.836.249

9.477.036.251

2.896.321.840

198.219.164.268

160.818.401.206

Utang sewa pembiayaan

12.723.471.939

5.103.256.605

19.039.788.936

11.072.193.969

9.039.813.743

76.122.623.993

94.510.018.600

82.600.391.671

141.314.372.925

20.470.000.000

620.400.000

Utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga

-

-

-

Liabilitas pajak tangguhan

2.343.184.510

47.058.929.941

49.276.052.995

46.102.573.417

212.078.470.513

Imbalan kerja

7.329.925.957

12.656.690.603

16.055.031.298

19.627.280.409

27.231.441.609

Jumlah Liabilitas Jangka
Panjang

138.071.418.655

150.418.537.393

202.247.213.669

358.242.003.734

550.482.499.996

JUMLAH LIABILITAS

698.243.576.716

875.989.258.918

924.806.153.980 1.307.489.294.225 1.651.841.228.669

(dalam Rupiah)
Keterangan

31 Desember
2012*)

2013*)

2014

2015

2016

EKUITAS
Ekuitas yang dapat
diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
Modal saham – nilai nominal
Rp100 per saham
pada tahun 2016, dan
Rp1.000.000 per saham
pada tahun 2015, 2014,
2013 dan 2012
Modal dasar –
20.000.000.000 saham
pada tahun 2016, 250.000
saham pada tahun 2015,
2014, 2013 dan 2012
Modal ditempatkan
dan disetor penuh –
5.000.000.000 saham
pada tahun 2016, 195.000
saham pada tahun 2015
dan 100.000 saham pada
tahun 2014, 2013 dan
2012

100.000.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

195.000.000.000

500.000.000.000

Tambahan modal disetor

24.045.697.456

24.045.697.456

119.045.697.456

24.045.697.456

25.093.405.789

Selisih kurs karena
penjabaran laporan
keuangan

51.230.102.645

100.627.151.865

105.769.457.388

141.425.224.187

141.425.224.187

159.897.200.803

155.811.192.447

139.866.947.544

640.440.950.720

Surplus revaluasi aset tetap
– bersih

-
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(dalam Rupiah)
Keterangan
Selisih transaksi nilai
ekuitas dengan pihak
non-pengendali

31 Desember
2012*)

2013*)

2015

2016

510.692.166

510.692.166

510.692.166

1.763.749.431

Saldo Laba

29.330.511.387

77.972.229.567

95.450.012.909

165.264.491.867

95.685.208.599

Sub-jumlah

204.606.311.488

463.052.971.857

576.587.052.366

7.795.364.007

9.973.509.441

19.771.319.807

JUMLAH EKUITAS

212.401.675.495

473.026.481.298

596.358.372.173

JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS

910.645.252.211 1.349.015.740.216 1.521.164.526.153 2.014.472.522.107 3.081.874.210.495

Kepentingan non-pengendali

-

2014

666.113.053.220 1.404.408.538.726
40.870.174.662

25.624.443.100

706.983.227.882 1.430.032.981.826

Catatan: * Disajikan kembali oleh manajemen Perseroan

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
(dalam Rupiah)
Keterangan
Penjualan Bersih
Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2012*)

2013*)

2014

723.531.096.947

864.661.692.442

996.105.258.868

2015

2016

1.118.696.671.711 1.323.388.979.039

(582.772.257.482)

(704.985.562.063)

(836.916.693.334)

(876.991.059.336)

LABA BRUTO

140.758.839.465

159.676.130.379

159.188.565.534

241.705.612.375

458.158.983.340

Beban penjualan

(21.648.505.013)

(27.648.289.202)

(33.182.814.062)

(45.714.062.523)

(64.638.717.267)

Beban umum dan
administrasi

(40.260.227.644)

(48.039.070.893)

(51.363.844.019)

(79.944.456.088)

(110.012.317.898)

Laba (rugi) selisih kurs –
bersih

(26.456.260.155)

8.963.473.651

6.055.309.186

7.297.546.317

9.466.292.727

Beban bunga

(32.837.339.068)

(49.706.414.160)

(61.416.255.732)

(67.307.212.559)

(105.943.138.891)

(1.718.752.959)

(1.338.508.018)

(1.212.791.628)

(3.090.609.915)

(2.138.867.004)

Penghasilan bunga

290.304.006

218.342.270

222.261.844

749.969.374

893.970.605

Laba (rugi) pelepasan aset
tetap

253.931.509

308.662.122

(3.074.840.894)

(18.890.632.216)

(990.036.967)

Beban administrasi bank

Lain-lain – bersih

(865.229.995.699)

4.186.870.067

7.839.421.719

7.168.537.414

8.132.624.499

10.285.055.877

22.568.860.208

50.273.747.868

22.384.127.643

42.938.779.264

195.081.224.522

(6.533.125.501)

(6.393.105.871)

(5.636.464.967)

(13.771.265.405)

(58.549.280.250)

644.776.129

8.089.283.657

(1.305.018.788)

9.363.792.298

4.549.279.746

Jumlah manfaat (beban)
pajak – bersih

(5.888.349.372)

1.696.177.786

(6.941.483.755)

(4.407.473.107)

(54.000.000.504)

LABA PERIODE/TAHUN
BERJALAN

16.680.510.836

51.969.925.654

15.442.643.888

38.531.306.157

141.081.224.018

51.306.485.249

49.649.197.169

8.144.944.662

51.980.001.268

LABA SEBELUM MANFAAT
(BEBAN) PAJAK
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
Kini
Tangguhan

Penghasilan (Kerugian)
Komprehensif Lain
Pos yang dapat
direklasifikasi ke laba rugi:
Selisih kurs karena
penjabaran laporan
keuangan

-

Pos yang tidak dapat
direklasifikasi ke laba
rugi:
Peningkatan (penurunan)
revaluasi aset tetap –
bersih

-

160.497.231.388

(4.073.415.308)

Pengukuran kembali
liabilitas imbalan kerja –
bersih

-

3.373.972.847

(236.782.367)

1.548.284

190.809.397

-

506.719.066.642

Jumlah penghasilan
(kerugian) komprehensif
lain

51.306.485.249

213.520.401.404

3.834.746.987

51.981.549.552

506.909.876.039

JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN

67.986.996.085

265.490.327.058

19.277.390.875

90.512.855.709

647.991.100.057
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(dalam Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan

2012*)

2013*)

2014

2015

2016

Laba tahun berjalan yang
dapat diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
JUMLAH

14.642.836.618

51.149.733.145

14.738.392.771

37.891.275.532

2.037.674.218

820.192.509

704.251.117

640.030.625

140.696.905.072
384.318.946

16.680.510.836

51.969.925.654

15.442.643.888

38.531.306.157

141.081.224.018

67.469.132.467

263.791.391.139

18.534.080.509

89.526.000.854

645.499.410.623

517.863.618

1.698.935.919

743.310.366

986.854.855

2.491.689.434

67.986.996.085

265.490.327.058

19.277.390.875

90.512.855.709

647.991.100.057

6,97

24,36

7,02

11,05

43,31

-

-

-

-

42,90

Jumlah penghasilan
komprehensif tahun
berjalan yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
JUMLAH
Laba per saham
Dividen per saham

Catatan: * Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra (Rödl & Partner) dengan opini wajar tanpa
modifikasian dan disajikan kembali oleh manajemen Perseroan terkait dengan perubahaan mata uang fungsional Perseroan dan
Entitas Anak tertentu dari Dolar Amerika Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR).

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING
Untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember

Keterangan
2012

2013

2014

2015

2016

Rasio Pertumbuhan (%)
Penjualan bersih

98,19

19,51

15,20

12,31

18,30

Laba bruto

89,85

13,44

(0,31)

51,84

89,55

Laba sebelum manfaat (beban) pajak

77,90

122,76

(55,48)

91,83

354,32

Laba periode/tahun berjalan

79,00

211,56

(70,29)

149,51

266,15

629,58

290,50

(92,74)

369,53

615,91

14,74

Penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan
Rasio Usaha (%)
Laba sebelum manfaat (beban) pajak terhadap penjualan bersih

3,12

5,81

2,25

3,84

Laba sebelum manfaat (beban) pajak terhadap jumlah aset

2,48

3,73

1,47

2,13

6,33

10,63

10,63

3,75

6,07

13,64

Laba sebelum manfaat (beban) pajak terhadap ekuitas
Laba komprehensif terhadap penjualan bersih

9,40

30,70

1,94

8,09

48,96

Laba komprehensif berjalan terhadap jumlah aset

7,47

19,68

1,27

4,49

21,03

32,01

56,13

3,23

12,80

45,31

Laba komprehensif berjalan terhadap ekuitas
Rasio Keuangan (x)
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek

0,94

0,86

0,99

1,07

1,21

Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas

0,65

0,32

0,34

0,51

0,38

Pinjaman berbunga terhadap ekuitas

2,62

1,49

1,23

1,53

0,88

Jumlah liabilitas terhadap ekuitas

3,29

1,85

1,55

1,85

1,16

Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset

0,77

0,65

0,61

0,65

0,54

EBITDA/beban bunga pinjaman

2,64

2,95

2,19

2,53

3,54

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya
Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya

Rasio Keuangan Perseroan pada
tanggal 31 Desember 2016

Rasio lancar (minimal 1x)

1,21x

Jumlah liabilitias terhadap jumlah ekuitas (maksimal 3x)

1,16x

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (minimum 1x)

2,85x

Rasio Gearing / Pinjaman Berbunga Terhadap Ekuitas (maksimal 1,25x)

0,88x

Interest Service Coverage Ratio (minimal 1x)

3,54x

Piutang dan Persediaan terhadap Jumlah Modal Kerja (minimal 110%)
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119,07%

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus
dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 beserta catatan-catatan di
dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang
disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung
kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan
dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung
dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan
yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa
depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait
dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai risiko usaha.
Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan
tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014. Laporan
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016, 2015 dan 2014 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
(Rödl & Partner) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai
perubahan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak tertentu dari Dolar Amerika
Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR), yang ditandatangani oleh Agustina Felisia, melalui
laporannya tertanggal 28 Februari 2017.
1.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Integra Indocabinet sebagaimana termaktub dalam Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT Integra Indocabinet No. 147 tanggal 19 Mei 1989 yang dibuat
di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya
No. C2-320.HT.01.01.Th.90 tanggal 20Januari 1990, serta telah didaftarkan dalam buku register
Kantor Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No.180/1990 tanggal 21 Februari 1990 (“Akta
Pendirian”).
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet No. 17 tanggal 7 Maret
2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan (i) telah memperoleh
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0005787.AH.01.02.
TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
masing-masing No. AHU-AH.01.03-0116016 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan
No. AHU-AH.01.03-0116017 (untuk perubahan data Perseroan), keduanya tanggal 8 Maret 2017
serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN
2017 tanggal 8 Maret 2017, yang antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang
saham Perseroan atas (i) perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan
peraturan perundangan dibidang pasar modal; (ii) menyetujui perubahan status Perseroan dari
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; (iii) menyetujui pengeluaran saham baru
yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum;
dan (iv) menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan program Manajemen
& Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan / MESOP) (“Akta No. 17/2017”).
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2017, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama:
1.
2.

3.

Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain industri furnitur dan Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan impor ekspor,
interinsuler dan lokal, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain yang
dipasarkan oleh Perseroan, bertindak sebagai grosir, leveransir/supplier, waralaba, dan
commision house serta kegiatan usaha yang terkait, bertindak sebagai distributor, agen
dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar
negeri, serta perdagangan hasil industri sebagaimana tersebut di atas.
Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan Usaha Penunjang:
kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain
industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan
dan jasa pengepakan.
Kegiatan Usaha Utama saat ini:
Kegiatan usaha Perseroan saat ini berfokus di bidang produksi mebel berbahan dasar kayu
dan produk kayu lainnya, konsesi hutan serta ritel dan distribusi mebel serta perlengkapan
dekorasi rumah melalui Perseroan dan Entitas Anak.
2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA
PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan dan operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting,
meliputi:
a.

Perubahan nilai tukar mata uang asing

Pendapatan ekspor Perseroan dalam mata uang USD, sedangkan mayoritas biaya dalam
mata uang Rupiah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 / PBI / 2015 tentang
Kewajiban Menggunakan Rupiah dalam Wilayah Republik Indonesia, mata uang transaksional
Perseroan untuk transaksi domestik seperti pembayaran gaji dan upah, pembelian bahan dari
perusahaan domestik dan biaya operasional lainnya, dilakukan dalam mata uang Rupiah.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dicatatkan dalam mata uang Rupiah. Dengan
demikian, setiap perubahan nilai tukar USD terhadap Rupiah akan berdampak pada pencatatan
pendapatan ekspor Perseroan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan sehingga
dapat mengakibatkan fluktuasi pendapatan ekspor dan laba Perseroan yang dicatat dalam
mata uang Rupiah.
b.

Persaingan usaha

Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain
baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan
menjalankan program-program promosi dan pemasaran, termasuk dengan menetapkan harga
jual yang kompetitif, untuk mempertahankan pelanggan Perseroan. Meskipun peningkatan
biaya promosi dan pemasaran dapat berdampak pada penurunan laba, Perseroan menjalankan
program promosi dan pemasaran dengan efisien dan efektif, sehingga Perseroan dapat
meminimalisasikan penurunan tingkat laba yang mungkin dapat terjadi.
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c.

Peningkatan biaya produksi

Peningkatan upah minimum regional, bahan bakar minyak untuk pengangkutan produk, biaya
listrik dan biaya bahan baku (meskipun secara historikal harga bahan baku kayu relatif cukup
stabil) dapat meningkatkan biaya produksi sehingga dapat menurunkan laba Perseroan apabila
peningkatan biaya produksi tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan harga penjualan.
d.

Suku bunga pinjaman

Risiko tingkat suku bunga pinjaman Perseroan terutama berasal dari utang bank dan lembaga
keuangan non bank yang diperoleh Perseroan dimana nilai wajar arus kas di masa depan
akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan mengelola risiko
tersebut dengan senantiasa memonitor pergerakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku dan
mengelola ketersediaan arus kas yang digunakan untuk melunasi pinjaman dan modal kerja.
3.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Mulai 1 Januari 2016, mata uang fungsional Perseroan menurut biaya dan pendanaan
menggunakan mata uang Rupiah. Dengan demikian, laporan keuangan pencatatan Perseroan
berubah dari USD ke IDR.
Sesuai dengan ketentuan PSAK 10, ketika ada perubahan dalam mata uang fungsional entitas,
entitas harus menerapkan prosedur translasi berlaku untuk mata uang fungsional baru secara
prospektif sejak tanggal perubahan yang efektif 1 Januari 2016. Oleh karena itu, Perseroan
telah melakukan translasi atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang dikeluarkan
dalam mata uang USD ke mata uang penyajian IDR dengan menggunakan prosedur berikut:
1)
2)
3)

Sebuah aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan konsolidasian yang
disajikan (yaitu termasuk perbandingan), akan dijabarkan dengan kurs penutupan pada
tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian;
Pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian atau laporan laba rugi terpisah yang disajikan (yaitu termasuk perbandingan)
harus dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata satu tahun; dan
Semua selisih kurs yang dihasilkan harus diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Berikut ini rasio-rasio keuangan yang terkena dampak atas perubahan kebijakan akuntansi
Perseroan, yaitu:
2015
2014
Sebelum translasi
Setelah translasi
Sebelum translasi
Setelah translasi
2,13%
1,91%
1,07%
1,02%
6,02%
5,45%
2,72%
2,59%

ROA
ROE

4.

SEGMEN OPERASI

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan
pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen
dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi
pada laporan keuangan konsolidasian.
Harga transfer antar entitas hukum dan antar segmen diatur dengan cara yang serupa dengan
transaksi dengan pihak ketiga.
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Tabel berikut ini menyajikan informasi sehubungan dengan segmen operasi kelompok usaha:
Manufaktur

Kehutanan

Perdagangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Penjualan
Ekspor
1.026.540.465.068
Lokal
305.849.159.828 246.350.857.933
Jumlah penjualan
1.332.389.624.896 246.350.857.933
Laba usaha segmen
dilaporkan
381.358.174.212
63.423.900.972
Laba tahun berjalan
248.537.160.026
14.994.971.389
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Penjualan
Ekspor
934.570.856.734
Lokal
83.967.126.076 116.215.944.705
Jumlah penjualan
1.018.537.982.810 116.215.944.705
Laba usaha segmen
dilaporkan
198.860.792.892
37.425.651.556
Laba tahun berjalan
37.322.106.952
3.597.223.987

Eliminasi

Jumlah

- 1.026.540.465.068
36.204.535.529 (291.556.039.319) 296.848.513.971
36.204.535.529 (291.556.039.319) 1.323.388.979.039
11.490.391.916
1.886.516.240
(9.644.396.316) (112.806.511.081)

15.690.047.060
15.690.047.060
4.459.787.060
(1.698.020.145)

458.158.983.340
141.081.224.018

- 934.570.856.734
(31.747.302.864) 184.125.814.977
(31.747.302.864) 1.118.696.671.711
959.380.867
(690.004.637)

241.705.612.375
38.531.306.157

10.501.664.547 (75.058.863.700)
10.501.664.547 (75.058.863.700)

693.677.348.752
302.427.910.116
996.105.258.868

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Penjualan
Ekspor
Lokal
Jumlah penjualan
Laba usaha segmen
dilaporkan
Laba tahun berjalan

693.677.348.752
165.867.214.698
859.544.563.450

201.117.894.571
201.117.894.571

114.205.488.236
8.803.266.034

40.516.673.349
5.896.324.888

3.000.749.113
786.265.898

1.465.654.836
(43.212.932)

159.188.565.534
15.442.643.888

Berikut adalah rincian kapasitas kegiatan manufaktur Perseroan dan Entitas Anak:
2014
Mebel
Kapasitas Terpasang (m3)
Volume Produksi (m3)
Utilisasi (%)
Building Component
Kapasitas Terpasang (m3)
Volume Produksi (m3)
Utilisasi (%)
Sumber: Manajemen Perseroan

2015

2016

17.763
12.588
70,9

23.450
15.578
66,4

35.044
16.155
46,1

17.558
15.918
90,7

35.558
18.120
51,0

133.338
57.008
42,8

Penjualan
Pada tahun 2016, penjualan bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 100,68%; 18,62% dan 2,74% dari jumlah penjualan konsolidasian setelah eliminasi
sebesar -22,03% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Pada tahun 2015, penjualan bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 91,05%; 10,39% dan 1,40% dari jumlah penjualan konsolidasian setelah eliminasi
sebesar -2,84% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Pada tahun 2014, penjualan bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 86,29%; 20,19% dan 1,05% dari jumlah penjualan konsolidasian setelah eliminasi
sebesar -7,54% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
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Penjualan bidang manufaktur mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 9,63% dan 4,76%
pada tahun 2016 dan 2015 dikarenakan terdapat kenaikan pada kuantitas penjualan ekspor
- building component serta peningkatan kuantitas atas penjualan lokal buliding component,
knock down dan set up.
Penjualan bidang kehutanan mengalami kenaikan dan penurunan berturut-turut sebesar 8,23%
dan -9,80% pada tahun 2016 dan 2015 dikarenakan peningkatan penjualan kayu pada tahun
2016 sedangkan pada tahun 2015, Perseroan tidak mampu memindahkan kayu dari tempat
penebangan ke gudang karena sungai yang mengering.
Laba Bruto
Pada tahun 2016, laba bruto bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 83,24%; 13,84% dan 2,51% dari jumlah laba bruto konsolidasian setelah eliminasi
sebesar 0,41% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Pada tahun 2015, laba bruto bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 82,27%; 15,48% dan 1,85% dari jumlah laba bruto konsolidasian setelah eliminasi
sebesar 0,40% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Pada tahun 2014, laba bruto bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 71,74%; 25,45% dan 1,89% dari jumlah laba bruto konsolidasian setelah eliminasi
sebesar 0,92% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Laba bruto bidang manufaktur mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 0,96% dan 10,53%
pada tahun 2016 dan 2015 dikarenakan faktor peningkatan efisiensi manufaktur pada beberapa
hal antara lain pemanfaatan kayu sisa sebagai bahan baku produksi mebel, peningkatan harga
jual untuk mebel-mebel yang memiliki cat dan desain yang menarik, pengurangan penjualan
produk-produk yang memiliki tingkat marjin rendah seperti keranjang rotan, dan penurunan
biaya bahan baku khususnya cat dan papan MDF (medium density fibreboard).
Laba bruto bidang kehutanan mengalami penurunan berturut-turut sebesar -1,64% dan -9,97%
pada tahun 2016 dan 2015 dikarenakan dibidang manufaktur mengalami kenaikan yang lebih
signifikan sehingga menyebabkan laba bruto bidang kehutanan terlihat menurun dari tahun
ke tahun.
Laba Bersih
Pada tahun 2016, laba bersih bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 176,17%; 10,63% dan -6,84% dari jumlah laba bersih konsolidasian setelah eliminasi
sebesar -79,96% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Pada tahun 2015, laba bersih bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 96,86%; 9,34% dan -4,41% dari jumlah laba bersih konsolidasian setelah eliminasi
sebesar -1,79% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Pada tahun 2014, laba bersih bidang manufaktur, kehutanan dan perdagangan masing-masing
sebesar 57,01%; 38,18% dan 5,09% dari jumlah laba bersih konsolidasian setelah eliminasi
sebesar -0,28% yang merupakan transaksi antar perusahaan dalam Perseroan.
Laba bersih bidang manufaktur mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 79,30% dan 39,86%
pada tahun 2016 dan 2015 dikarenakan terdapat kenaikan pada kuantitas penjualan ekspor
- building component serta peningkatan kuantitas atas penjualan lokal buliding component,
knock down dan set up. dan faktor peningkatan efisiensi manufaktur.
Laba bersih bidang kehutanan mengalami kenaikan dan penurunan berturut-turut sebesar
1,29% dan -28,85% pada tahun 2016 dan 2015 dikarenakan pada tahun 2015, Perseroan tidak
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mampu memindahkan kayu dari tempat penebangan ke gudang karena sungai yang mengering.
Laba bersih bidang perdagangan mengalami penurunan berturut-turut sebesar -2,43% dan
-9,50% pada tahun 2016 dan 2015 dikarenakan bidang perdagangan baru mulai beroperasi
secara komersial pada pertengahan tahun 2016 sehingga penjualannya belum maksimal dan
belum dapat menutup beban operasionalnya.
Volume Produksi
Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, volume produksi mebel bidang manufaktur masing-masing
sebesar 16.155m 3, 15.578m 3 dan 12.588m 3. Sedangkan volume produksi building component
bidang manufaktur pada tahun 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 57.008m 3 ,
18.120m 3 dan 15.918m 3. Kenaikan volume produksi Perseroan tiap tahun, hal ini seiring dengan
adanya kenaikan penjualan secara kuantitas Perseroan.
5.

ANALISA KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai hasil operasional konsolidasian historis
Perseroan
I.

Laporan Laba Rugi KOMPREHENSIF Perseroan

Keterangan
Penjualan Bersih
Beban Pokok Penjualan
LABA BRUTO
Beban Penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba (rugi) selisih kurs – bersih
Beban bunga
Beban administrasi bank
Penghasilan bunga
Laba (rugi) penjualan aset tetap
Lain-lain – bersih
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
Kini
Tangguhan
Jumlah manfaat (beban) pajak – bersih
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain
Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Pos yang tidak dapat direklasifikasi ke laba rugi:
Peningkatan (penurunan) revaluasi aset tetap – bersih
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja – bersih
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/
TAHUN BERJALAN
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
JUMLAH
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan
yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
JUMLAH

Tahun yang berakhir pada tanggal
2014
2015
996.105.258.868 1.118.696.671.711
(836.916.693.334) (876.991.059.336)
159.188.565.534
241.705.612.375
(33.182.814.062)
(45.714.062.523)
(51.363.844.019)
(79.944.456.088)
6.055.309.186
7.297.546.317
(61.416.255.732)
(67.307.212.559)
(1.212.791.628)
(3.090.609.915)
222.261.844
749.969.374
(3.074.840.894)
(18.890.632.216)
7.168.537.414
8.132.624.499
22.384.127.643
42.938.779.264
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(dalam Rupiah)
31 Desember
2016
1.323.388.979.039
(865.229.995.699)
458.158.983.340
(64.638.717.267)
(110.012.317.898)
9.466.292.727
(105.943.138.891)
(2.138.867.004)
893.970.605
(990.036.967)
10.285.055.877
195.081.224.522

(5.636.464.967)
(1.305.018.788)
(6.941.483.755)
15.442.643.888

(13.771.265.405)
9.363.792.298
(4.407.473.107)
38.531.306.157

(58.549.280.250)
4.549.279.746
(54.000.000.504)
141.081.224.018

8.144.944.662

51.980.001.268

-

(4.073.415.308)
(236.782.367)
3.834.746.987

1.548.284
51.981.549.552

506.719.066.642
190.809.397
506.909.876.039

19.277.390.875

90.512.855.709

647.991.100.057

14.738.392.771
704.251.117
15.442.643.888

37.891.275.532
640.030.625
38.531.306.157

140.696.905.072
384.318.946
141.081.224.018

18.534.080.509
743.310.366
19.277.390.875

89.526.000.854
986.854.855
90.512.855.709

645.499.410.623
2.491.689.434
647.991.100.057

a.

Penjualan

(dalam Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014
2015
2016

Keterangan
Ekspor
Manufaktur
Building component
Knock down
Set up
Lokal
Manufaktur
Building component
Knock down
Set up
Kehutanan
Perdagangan
Jumlah

110.580.040.470
256.001.267.435

167.666.535.700
416.683.027.524

340.519.963.460
418.967.408.786

327.096.040.847

350.221.293.510

267.053.092.822

63.824.719.180
30.341.129.993
55.164.420.728
20.082.143.458
7.234.302.646
39.967.556.609
51.399.186.051
31.587.051.709
46.669.671.418
158.957.217.136
99.275.479.857
118.969.161.162
8.164.644.291
15.687.850.772
36.077.704.054
996.105.258.868 1.118.696.671.711 1.323.388.979.039

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan Perseroan adalah
sebesar Rp1.323.388.979.039, terjadi kenaikan sebesar Rp204.692.307.328 atau setara
dengan 18,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp1.118.696.671.711. Peningkatan penjualan terutama disebabkan oleh peningkatan
kuantitas penjualan ekspor di bidang manufaktur - building component terutama pada Perseroan
dan Intera (manufaktur) serta peningkatan kuantitas atas penjualan lokal buliding component,
knock down dan set up.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, penjualan Perseroan adalah
sebesar Rp1.118.696.671.711, terjadi peningkatan sebesar Rp122.591.412.843 atau setara
dengan 12,31% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp996.105.258.868. Peningkatan penjualan terjadi karena Perseroan dan entitas anak
yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan disebabkan oleh peningkatan kuantitas
penjualan mebel baik ekspor maupun lokal. Akan tetapi terdapat penurunan penjualan lokal
yang disebabkan oleh Belayan dan Narkata yang bergerak di bidang kehutanan mengalami
kendala pengiriman akibat sungai kering.
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b.

Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba bruto Perseroan adalah
sebesar Rp458.158.983.340, terjadi peningkatan sebesar Rp216.453.370.965 atau setara
dengan 89,55% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp241.705.612.375. Peningkatan laba bruto disebabkan oleh faktor peningkatan
efisiensi manufaktur dan mulai beroperasinya gerai ritel Integriya yang menghasilkan laba
bruto yang lebih baik.
Peningkatan efisiensi dapat diatribusikan pada beberapa hal antara lain pemanfaat kayu sisa
sebagai bahan baku produksi mebel, peningkatan harga jual untuk mebel-mebel yang memiliki
cat dan desain yang menarik, pengurangan penjualan produk-produk yang memiliki tingkat
marjin rendah seperti keranjang rotan, dan penurunan biaya bahan baku khususnya cat dan
papan MDF (medium density fibreboard). Sedangkan peningkatan laba bruto pada segmen
ritel ditandai dengan mulai beroperasinya gerai ritel Thema Home pada semester pertama
tahun 2016, dimana Perseroan melalui Integriya menjual produk-produk mebel dan aksesoris
rumah pada tingkat harga eceran.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba bruto Perseroan adalah
sebesar Rp241.705.612.375, terjadi peningkatan sebesar Rp82.517.046.841 atau setara
dengan 51,84% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp159.188.565.534. Peningkatan laba bruto terutama disebabkan oleh peningkatan
kuantitas penjualan dari Perseroan dan entitas anak yang bergerak di bidang manufaktur dan
perdagangan.
c.

Beban umum dan administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban umum dan administrasi
Perseroan adalah sebesar Rp110.012.317.898, terjadi peningkatan sebesar Rp30.067.861.810
atau setara dengan 37,61% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp79.944.456.088. Peningkatan beban umum dan administrasi
terutama disebabkan oleh peningkatan gaji sebesar Rp9.257.707.471 (atau sebesar 31,89%),
beban jasa manajemen meningkat sebesar Rp6.423.287.328 (atau sebesar 101,43%), beban
asuransi meningkat sebesar Rp2.730.743.911 (atau sebesar 80,35%), dan beban pajak yang
harus ditanggung oleh Perseroan meningkat sebesar Rp1.926.823.099 (atau sebesar 21,19%).
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beban umum dan administrasi
Perseroan adalah sebesar Rp79.944.456.088, terjadi peningkatan sebesar Rp28.580.612.069
atau setara dengan 55,64% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp51.363.844.019. Peningkatan beban umum dan administrasi
terutama disebabkan oleh peningkatan gaji sebesar Rp4.128.814.189 (atau sebesar 16,58%),
beban jasa manajemen meningkat sebesar Rp2.464.224.540 (atau sebesar 63,70%), beban
penyusutan meningkat sebesar Rp3.711.391.479 (atau sebesar 147,95%), dan beban pajak
yang harus ditanggung oleh Perseroan meningkat sebesar Rp7.391.716.805 (atau sebesar
434,45%).
d.

Laba (rugi) selisih kurs - bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba selisih kurs - bersih Perseroan
adalah sebesar Rp9.466.292.727, terjadi peningkatan laba selisih kurs sebesar Rp2.168.746.410
atau setara dengan 29,72% jika dibandingkan dengan laba selisih kurs – bersih Perseroan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp7.297.546.317. Peningkatan
laba selisih kurs - bersih Perseroan terutama disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah
terhadap Dolar Amerika Serikat yang diikuti menurunnya jumlah utang bank dan lembaga
keuangan bukan bank dalam bentuk Dolar Amerika Serikat, tetapi berbanding terbalik dengan
peningkatan piutang usaha dalam Dolar Amerika Serikat, sehingga berdampak pada laba selisih
kurs tahun 2016 lebih besar daripada tahun 2015.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba selisih kurs - bersih Perseroan
adalah sebesar Rp7.297.546.317, terjadi peningkatan laba selisih kurs sebesar Rp1.242.237.131
atau setara dengan 20,51% jika dibandingkan dengan laba selisih kurs – bersih Perseroan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp6.055.309.186. Peningkatan
laba selisih kurs - bersih Perseroan disebabkan oleh menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap
Dolar Amerika Serikat. Hal ini diikuti juga penurunan jumlah utang bank dan lembaga keuangan
bukan bank dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.
e.

Beban Bunga

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban bunga Perseroan adalah
sebesar Rp105.943.138.891, terjadi kenaikan sebesar Rp38.635.926.332 atau setara dengan
57,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp67.307.212.559. Peningkatan beban bunga Perseroan terutama disebabkan karena
Perseroan memperoleh tambahan fasilitas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
baru yang cukup signifikan untuk kebutuhan modal kerja.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beban bunga Perseroan adalah
sebesar Rp67.307.212.559, terjadi peningkatan sebesar Rp5.890.956.827 atau setara dengan
9,59% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
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sebesar Rp61.416.255.732. Peningkatan beban bunga Perseroan terutama disebabkan karena
Perseroan memperoleh tambahan fasilitas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
baru yang cukup signifikan, yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pabrik.
f.

Laba (rugi) penjualan aset tetap

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, rugi penjualan aset tetap
Perseroan adalah sebesar Rp990.036.967, terjadi penurunan rugi penjualan aset tetap sebesar
Rp17.900.595.249 atau setara dengan 94,76% jika dibandingkan dengan rugi penjualan aset
tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp18.890.632.216.
Penurunan rugi penjualan aset tetap terutama disebabkan karena pada tahun 2016 tidak
terdapat penjualan aset tetap dalam jumlah yang signifikan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, rugi penjualan aset tetap Perseroan
adalah sebesar Rp18.890.632.216, terjadi peningkatan rugi penjualan aset tetap sebesar
Rp15.815.791.322 atau setara dengan 514,36% jika dibandingkan dengan rugi penjualan aset
tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.074.840.894.
Peningkatan rugi penjualan aset tetap terutama disebabkan oleh entitas anak yang bergerak
di bidang manufaktur menjual seluruh bangunan pabriknya karena pindah ke lokasi pabrik
yang baru.
g.

Penghasilan (kerugian) komprehensif lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penghasilan komprehensif
Perseroan adalah sebesar Rp506.909.876.039, terjadi peningkatan sebesar Rp454.928.326.487
atau setara dengan 875% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp51.981.549.552. Peningkatan penghasilan komprehensif lainnya
terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2016.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, penghasilan komprehensif
Perseroan adalah sebesar Rp51.981.549.552, terjadi peningkatan sebesar Rp48.146.802.565
atau setara dengan 1256% jika dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.834.746.987. Peningkatan penghasilan
komprehensif lainnya disebabkan karena penjabaran laporan keuangan terkait dengan translasi
laporan keuangan Perseroan.
h.

Penghasilan Komprehensif Periode Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penghasilan komprehensif
Perseroan adalah sebesar Rp647.991.100.057, terjadi peningkatan sebesar Rp557.478.244.348
atau setara dengan 616% jika dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif tahun
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yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp90.512.855.709. Peningkatan jumlah
penghasilan komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap yang
dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2016.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah penghasilan komprehensif
Perseroan adalah sebesar Rp90.512.855.709, terjadi peningkatan sebesar Rp71.235.464.834
atau setara dengan 370% jika dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp19.277.390.875. Peningkatan jumlah
penghasilan komprehensif tahun berjalan disebabkan karena laba tahun 2015 Perseroan dan
penjabaran laporan keuangan terkait dengan translasi laporan keuangan Perseroan.
II. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Perseroan

Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

(dalam Rupiah)
31 Desember
2014
2015
2016
1.521.164.526.153 2.014.472.522.107 3.081.874.210.495
924.806.153.980 1.307.489.294.225 1.651.841.228.669
596.358.372.173
706.983.227.882 1.430.032.981.826

A. Aset
(dalam Rupiah)
Keterangan

2014

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha – pihak ketiga, bersih
Piutang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Biaya dibayar di muka
Uang muka pembelian
Taksiran tagihan pajak
Jumlah Aset Lancar

27.003.675.052
126.453.215.078

31 Desember
2015

116.330.998.235
103.254.127.607

2016

30.449.572.479
187.911.663.923

5.705.000.000
9.705.000.000
85.975.091.310
83.975.605.783
69.537.812.441
370.729.131.373
575.780.894.734
893.017.247.860
53.483.073.353
86.641.875.124
57.865.781.855
8.185.548.964
8.155.804.028
11.996.020.252
38.666.930.986
29.251.710.800
64.658.888.752
4.381.778.520
2.976.593.074
2.560.280.979
714.878.444.636 1.012.072.609.385 1.327.702.268.541

34

(dalam Rupiah)
Keterangan
ASET TIDAK LANCAR
Uang muka pembelian
Aset pajak tangguhan
Properti investasi
Aset tetap – bersih
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

2014

31 Desember
2015

2016

49.233.418.595
32.135.724.826
83.412.735.768
200.573.224
1.557.777.573
3.112.995.737
5.334.000.000
15.880.000.000
745.755.613.017
954.784.745.618 1.642.859.190.372
11.096.476.681
8.587.664.705
8.907.020.077
806.286.081.517 1.002.399.912.722 1.754.171.941.954
1.521.164.526.153 2.014.472.522.107 3.081.874.210.495

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah Aset Perseroan adalah sebesar Rp3.081.874.210.495,
terjadi peningkatan sebesar 53% atau setara dengan Rp1.067.401.688.388 bila dibandingkan
dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.014.472.522.107. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan, peningkatan persediaan bahan
baku, dan peningkatan aset tetap–bersih karena Perseroan melakukan revaluasi aset tetap.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah Aset Perseroan adalah sebesar Rp2.014.472.522.107,
terjadi peningkatan sebesar 32,43% atau setara dengan Rp493.307.995.954 bila dibandingkan
dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.521.164.526.153. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan persediaan dan peningkatan aset
tetap–bersih. Hal ini terkait dengan pembangunan pabrik entitas anak di Lamongan yang
memiliki kapasitas produksi lebih besar dan pembangunannya telah selesai di 2015.
a.

Kas dan Setara Kas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah kas dan setara kas Perseroan adalah sebesar
Rp30.449.572.479, terjadi penurunan sebesar 74% atau setara dengan Rp85.881.425.756
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp116.330.998.235.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian bahan baku pada akhir tahun 2016.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah kas dan setara kas Perseroan adalah sebesar
Rp116.330.998.235, terjadi peningkatan sebesar 330,80% atau setara dengan Rp89.327.323.183
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp27.003.675.052.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan dalam USD serta
penempatan deposito berjangka di Bank BNI dari hasil penjualan aset tetap yang dilakukan
pada akhir tahun 2015.
b.

Piutang Usaha – Pihak ketiga, bersih

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah piutang usaha – pihak ketiga, bersih Perseroan
adalah sebesar Rp187.911.663.923, terjadi peningkatan sebesar 81,99% atau setara dengan
Rp84.657.536.316 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp103.254.127.607. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang
usaha kepada pelanggan ekspor Perseroan seiring dengan meningkatnya penjualan ekspor
Perseroan.
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Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah piutang usaha – pihak ketiga, bersih Perseroan
adalah sebesar Rp103.254.127.607, terjadi penurunan sebesar 18,35% atau setara dengan
Rp23.199.087.471 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp126.453.215.078. Penurunan tersebut terutama penurunan piutang usaha kepada pelanggan
domestik Perseroan, yang disebabkan oleh menurunnya penjualan kayu dari Perseroan.
c.

Persediaan

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah persediaan Perseroan adalah sebesar
Rp893.017.247.860, terjadi peningkatan sebesar 55% atau setara dengan Rp317.236.353.126
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp575.780.894.734.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan bahan baku dan pembantu serta
barang jadi yang dimiliki Perseroan untuk persiapan penjualan di awal tahun 2017.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah persediaan Perseroan adalah sebesar
Rp575.780.894.734 , terjadi peningkatan sebesar 55,31% atau setara dengan Rp205.051.763.361
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp370.729.131.373.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan bahan baku dan pembantu
yang dimiliki Perseroan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang meningkat seiring dengan
peningkatan penjualan.
d.

Uang muka pembelian pada aset lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, uang muka pembelian pada aset lancar Perseroan adalah
sebesar Rp64.658.888.752, terjadi peningkatan sebesar 121,04% atau setara dengan
Rp35.407.177.952 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp29.251.710.800. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh uang muka yang dibayarkan
oleh Perseroan untuk pembelian bahan baku kayu.
e.

Jumlah aset lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah Aset lancar Perseroan adalah sebesar
Rp1.327.702.268.541, terjadi peningkatan sebesar 31,17% atau setara dengan
Rp315.629.659.156 bila dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp1.012.072.609.385. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya
persediaan dan peningkatan persediaan bahan baku.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah Aset lancar Perseroan adalah sebesar
Rp1.012.072.609.385, terjadi peningkatan sebesar 41,57% atau setara dengan
Rp297.194.164.749 bila dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp714.878.444.636. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan
persediaan.
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f.

Aset tetap - bersih

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, aset tetap - bersih Perseroan adalah sebesar
Rp1.642.859.190.372, terjadi peningkatan sebesar 72,07% atau setara dengan
Rp688.074.444.754 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp954.784.745.618. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap atas
tanah dan bangunan Perseroan di Sidoarjo dan Lamongan yang menyebabkan peningkatan
nilai aset tetap sebesar Rp591.090.336.931.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, aset tetap - bersih Perseroan adalah sebesar
Rp954.784.745.618, terjadi peningkatan sebesar 28,03% atau setara dengan Rp209.029.132.601
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp745.755.613.017.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan tanah dan bangunan fasilitas
produksi Perseroan di Lamongan.
g.

Uang muka pembelian pada aset tidak lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, uang muka pembelian pada aset tidak lancar Perseroan
adalah sebesar Rp83.412.735.768, terjadi peningkatan sebesar 159,57% atau setara dengan
Rp51.277.010.942 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp32.135.724.826. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh uang muka yang dibayarkan
oleh Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan di Buduran, Sidoarjo.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, uang muka pembelian pada aset tidak lancar Perseroan
adalah sebesar Rp32.135.724.826, terjadi penurunan sebesar 34,73% atau setara dengan
Rp17.097.693.769 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp49.233.418.595. Penurunan tersebut terutama karena adanya reklasifikasi uang muka
pembelian tanah di Lamongan menjadi aset tetap Perseroan.
h.

Jumlah aset tidak lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah Aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar
Rp1.754.171.941.954, terjadi peningkatan sebesar 75,00% atau setara dengan
Rp751.772.029.232 bila dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp1.002.399.912.722. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset
tetap–bersih karena Perseroan melakukan revaluasi aset tetap.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah Aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar
Rp1.002.399.912.722, terjadi peningkatan sebesar 24,32% atau setara dengan
Rp196.113.831.205 bila dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp806.286.081.517. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya aset tetap–
bersih. Hal ini terkait dengan pembangunan pabrik entitas anak di Lamongan yang memiliki
kapasitas produksi lebih besar dan pembangunannya telah selesai di 2015.
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B. Liabilitas
(dalam Rupiah)
Keterangan
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Utang usaha – pihak ketiga
Utang lain-lain
Pihak ketiga
Beban akrual
Utang pajak
Uang muka penjualan
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

2014

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

2016

592.878.060.190
77.986.237.180

766.860.659.223
92.080.340.642

907.825.110.478
72.604.179.566

2.203.632.409
13.492.332.427
1.307.234.867
9.153.927.568

11.607.525.581
24.607.397.552
5.171.757.786
25.429.552.176

5.654.871.991
11.449.731.647
43.462.855.487
24.792.817.188

10.647.141.064
14.890.374.606

14.666.943.669
8.823.113.862

26.475.634.258
9.093.528.058

722.558.940.311

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Utang sewa pembiayaan
Utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Liabilitas pajak tangguhan
Imbalan kerja

31 Desember
2015

949.247.290.491 1.101.358.728.673

2.896.321.840
19.039.788.936

198.219.164.268
11.072.193.969

160.818.401.206
9.039.813.743

94.510.018.600
20.470.000.000
49.276.052.995
16.055.031.298

82.600.391.671
620.400.000
46.102.573.417
19.627.280.409

141.314.372.925
212.078.470.513
27.231.441.609

202.247.213.669
358.242.003.734
550.482.499.996
924.806.153.980 1.307.489.294.225 1.651.841.228.669

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp1.651.841.228.669,
terjadi peningkatan sebesar 26,34% atau setara dengan Rp344.351.934.444 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.307.489.294.225. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang bank dan lembaga keuangan bukan
bank dan peningkatan utang lain – lain – pihak berelasi yang digunakan untuk membiayai
modal kerja Perseroan serta peningkatan liabilitas pajak tangguhan.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp1.307.489.294.225,
terjadi peningkatan sebesar 41,38% atau setara dengan Rp382.683.140.245 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp924.806.153.980. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang bank dan lembaga keuangan bukan
bank yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pabrik Interkraft dan modal kerja
Perseroan.
a.

Utang pajak

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah utang pajak Perseroan adalah sebesar
Rp43.462.855.487, terjadi peningkatan sebesar 740,39% atau setara dengan Rp38.291.097.701
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.171.757.786.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan utang pajak penghasilan badan
yang harus dibayar oleh Perseroan untuk tahun pajak 2016 seiring dengan peningkatan laba
Perseroan.
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Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp5.171.757.786,
terjadi peningkatan sebesar 295,63% atau setara dengan Rp3.864.522.919 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.307.234.867. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena peningkatan utang pajak penghasilan badan yang harus dibayar
oleh Perseroan untuk tahun pajak 2015 seiring dengan peningkatan laba Perseroan.
b.

Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank

Seluruh utang bank dan lembaga keuangan bukan bank Perseroan berasal dari dalam negeri.
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bab III Pernyataan Utang.
Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Perseroan adalah sebesar Rp1.095.119.145.942, terjadi peningkatan sebesar 11,78% atau
setara dengan Rp115.372.378.782 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp979.746.767.160. Peningkatan tersebut terutama disebabkan tambahan
fasilitas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank yang cukup signifikan untuk kebutuhan
modal kerja.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Perseroan adalah sebesar Rp979.746.767.160, terjadi peningkatan sebesar 61,56% atau setara
dengan Rp373.325.244.066 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp606.421.523.094. Peningkatan tersebut karena Perseroan memperoleh tambahan
fasilitas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank yang cukup signifikan, yang digunakan
untuk membiayai proyek pembangunan pabrik.
c.

Liabilitas pajak tangguhan

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah
sebesar Rp212.078.470.513, terjadi peningkatan sebesar 360,01% atau setara dengan
Rp165.975.897.096 bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp46.102.573.417. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya liabilitas pajak
tangguhan dari surplus revaluasi aset tetap akibat revaluasi tanah dan bangunan yang dilakukan
Perseroan pada tahun 2016.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah sebesar
Rp46.102.573.417, terjadi penurunan sebesar 6,44% atau setara dengan Rp3.173.479.578
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp49.276.052.995.
Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan liabilitas pajak tangguhan atas
surplus revaluasi aset tetap yang berkurang akibat penjualan aset tetap Perseroan.
d.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp1.101.358.728.673,
terjadi peningkatan sebesar 16,02% atau setara dengan Rp152.111.438.182 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp949.247.290.491. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh meningkatnya utang bank dan lembaga keuangan bukan bank.
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Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp949.247.290.491,
terjadi peningkatan sebesar 31,37% atau setara dengan Rp226.688.350.180 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp722.558.940.311. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh meningkatnya utang bank dan lembaga keuangan bukan bank yang
digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pabrik Interkraft dan modal kerja Perseroan.
e.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp550.482.499.996,
terjadi peningkatan sebesar 51,66% atau setara dengan Rp192.240.496.262 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp358.242.003.734. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain – lain – pihak berelasi yang
digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan serta peningkatan liabilitas pajak tangguhan.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp358.242.003.734,
terjadi peningkatan sebesar 77,13% atau setara dengan Rp155.994.790.065 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp202.247.213.669. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang bank dan lembaga keuangan bukan
bank yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pabrik Interkraft dan modal kerja
Perseroan.
C. Ekuitas
(dalam Rupiah)
Keterangan

2014

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham
Modal dasar – 250.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 195.000
saham pada tahun 2016 dan 2015 dan 100.000 pada
tahun 2014 dan 2014
Tambahan modal disetor
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Surplus revaluasi aset tetap – bersih
Selisih transaksi nilai ekuitas dengan pihak nonpengendali
Saldo Laba
Sub-jumlah
Kepentingan non-pengendali
JUMLAH EKUITAS

31 Desember
2015

2016

100.000.000.000
119.045.697.456
105.769.457.388
155.811.192.447

195.000.000.000
24.045.697.456
141.425.224.187
139.866.947.544

500.000.000.000
25.093.405.789
141.425.224.187
640.440.950.720

510.692.166
95.450.012.909
576.587.052.366
19.771.319.807
596.358.372.173

510.692.166
1.763.749.431
165.264.491.867
95.685.208.599
666.113.053.220 1.404.408.538.726
40.870.174.662
25.624.443.100
706.983.227.882 1.430.032.981.826

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.430.032.981.826,
terjadi peningkatan sebesar 102,27% atau setara dengan Rp723.049.753.944 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp706.983.227.882. Peningkatan
tersebut terutama berasal dari peningkatan setoran modal Perseroan dari Rp195.000.000.000
menjadi sebesar Rp500.000.000.000 atau meningkat sebesar Rp305.000.000.000 dan surplus
revaluasi atas aset tetap Perseroan yang meningkat sebesar Rp500.574.003.176.
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Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp706.983.227.882,
terjadi peningkatan sebesar 18,55% atau setara dengan Rp110.624.855.709 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp596.358.372.173. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oleh meningkatnya selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
sebesar Rp35.655.766.799, dari kegiatan operasional Perseroan sebesar Rp69.814.478.958
dan peningkatan kepentingan non-pengendali (KNP) sebesar Rp21.098.854.855, karena ada
tambahan modal disetor KNP.
II. Rasio-rasio keuangan KONSOLIDASIAN
Rasio Pertumbuhan dan Keuangan
Keterangan
Likuiditas
Rasio lancar (x)
Leverage
Rasio jumlah pinjaman berbunga terhadap ekuitas (debt
to equity ratio)(x)
Imbal Hasil
Rasio imbal hasil aset (ROA) (%)
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (%)

a.

31 Desember
2015

2014

2016

0,99

1,07

1,21

1,23

1,53

0,88

1,02
2,59

1,91
5,45

4,58
9,87

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek,
yang dapat dihitung dengan rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan
jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.
Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 masing-masing
adalah sebesar 0,99x; 1,07x; dan 1,21x.
Rasio lancar Perseroan yang terus meningkat dari tahun 2014 sampai 2016 disebabkan oleh
peningkatan aset lancar yaitu persediaan.
b.

Leverage

Leverage menunjukkan proporsi pendanaan Perseroan dari utang dan ekuitas yang digunakan
untuk kegiatan operasional maupun ekspansi. Leverage dihitung dengan cara rasio jumlah
utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio), yang dihitung dengan cara membandingkan
jumlah utang berbunga dengan jumlah ekuitas.
Rasio utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan
2016 masing-masing adalah sebesar 1,23x; 1,53x; dan 0,88x.
Rasio utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan dari tahun 2014 sampai tahun 2015
cenderung meningkat, hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang bank dan
lembaga keuangan bukan bank. Pada tahun 2016, leverage Perseroan mengalami peningkatan
yang disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor oleh pemegang saham dan peningkatan
surplus revaluasi Perseroan.
c.

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba
bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba komprehensif dengan jumlah aset.
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Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014, 2015 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 1,02%; 1,91%; dan 4,58%.
Rasio imbal hasil aset mengalami peningkatan yang disebabkan oleh terjadi peningkatan laba
tetapi juga diikuti dengan peningkatan aset yaitu persediaan terkait pengembangan usaha
yang dilakukan oleh Perseroan.
d.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih,
yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas.
Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014, 2015 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 2,59%; 5,45%; dan 9,87%.
Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan
laba tahun berjalan Perseroan yang meningkat terus dari tahun ke tahun.
III. Analisa Laporan Arus Kas
Likuiditas dan Sumber Pendanaan
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar
Rp30.449.572.479 dan memiliki fasilitas pinjaman dari bank yang belum ditarik sebesar
Rp200.915.008.122.
Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah dari arus kas aktivitas
operasi dan aktivitas pendanaan melalui utang. Penggunaan dana utama Perseroan adalah
untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan ekspansi
kapasitas dan pengembangan usaha. Perseroan secara rutin mengevaluasi kebutuhan
modalnya terkait arus kas dari operasi, rencana penambahan kapasitas Perseroan dan kondisi
pasar. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan
mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu
melalui pendanaan utang ataupun ekuitas dalam bentuk modal tambahan.
Entitas Anak tidak memiliki batasan untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sehingga
dapat memberikan pinjaman kepada Perseroan bila dibutuhkan dengan mengacu pada UUPT.
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016:
(dalam Rupiah)
Keterangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan
beban operasional lain-lain
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi
Penghasilan keuangan
Beban keuangan
Pembayaran pajak
Penerimaan pajak
Lain-lain
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas
operasi
ARUS KAS DARl AKTIVITAS INVESTASI
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap
Perolehan properti investasi
Perolehan aset tetap

42

2014
956.773.576.810

31 Desember
2015
1.158.171.383.790

2016
1.238.094.707.735

(886.162.863.406) (1.076.278.614.083) (1.312.603.447.919)
70.610.713.404
81.892.769.707
(74.508.740.184)
222.261.844
749.969.374
893.970.605
(62.629.047.360)
(82.331.104.454) (108.082.005.895)
(8.291.031.939)
(9.877.880.616)
(22.814.825.939)
1.030.186.236
1.405.185.446
416.312.095
7.168.537.414
8.132.624.499
10.377.755.877
8.111.619.599

(28.436.044)

(193.717.533.441)

(37.561.924.441)
(102.242.573.593)

(25.755.962.630)
(5.334.000.000)
(202.720.270.784)

(57.108.698.965)
(87.507.070.769)

(dalam Rupiah)
Keterangan
Perolehan aset lain-lain
Hasil pelepasan aset tetap
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Penambahan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
Pembayaran utang sewa
Penambahan utang sewa
Penambahan (pembayaran) utang lain-lain
Tambahan modal disetor
Setoran modal (divestasi) oleh kepentingan non-pengendali
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas, setara kas dan cerukan
Dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara
kas
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Kas, setara kas dan cerukan pada awal tahun

2014
(2.582.803.591)
29.341.546.559
(113.045.755.066)

31 Desember
2015
(3.886.429.256)
30.501.435.185
(207.195.227.485)

2016
(3.498.403.976)
10.462.930.601
(137.651.243.109)

(879.788.730.499) (1.146.954.528.710) (2.011.273.248.985)
867.031.483.997 1.473.867.038.596 2.047.335.308.620
(16.774.083.449)
(18.394.852.126)
(11.624.734.676)
3.169.896.192
38.857.394.607
(32.379.626.929)
58.713.981.254
95.000.000.000
90.500.000.000
9.054.500.000
20.112.000.000
(16.692.046.113)
113.380.564.656
296.250.030.831
160.129.156.292
8.446.429.189
89.026.367.302 (171.239.620.258)
(1.027.158.027)
(3.241.778.034)
13.083.884.977

1.763.848.000
(7.570.997.031)
17.261.378.105

2.232.977.883
100.480.596.376

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi
Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp193.717.533.441. Arus kas yang diterima dari
aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.238.094.707.735,
penghasilan keuangan sebesar Rp893.970.605, penerimaan pajak sebesar Rp416.312.095 dan
lain-lain sebesar Rp10.377.755.877. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain
digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok direksi dan karyawan dan beban operasional
lain-lain sebesar Rp1.312.603.447.919, beban keuangan sebesar Rp108.082.005.895 dan
pembayaran pajak sebesar Rp22.814.825.939.
Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 adalah sebesar Rp28.436.044. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi
berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.158.171.383.790, penghasilan
keuangan sebesar Rp749.969.374, penerimaan pajak sebesar Rp1.405.185.446 dan lainlain sebesar Rp8.132.624.499. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain
digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok direksi dan karyawan dan beban operasional
lain-lain sebesar Rp1.076.278.614.083, beban keuangan sebesar Rp82.331.104.454 dan
pembayaran pajak sebesar Rp9.877.880.616.
Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp8.111.619.599. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi
berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp956.773.576.810, penghasilan keuangan
sebesar Rp222.261.844, penerimaan pajak sebesar Rp1.030.186.236 dan lain-lain sebesar
Rp7.168.537.414. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan
untuk pembayaran kas kepada pemasok direksi dan karyawan dan beban operasional lain-lain
sebesar Rp886.162.863.406, beban keuangan sebesar Rp62.629.047.360, pembayaran pajak
sebesar Rp8.291.031.939.
Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp137.651.243.109. Arus kas yang diterima
dari aktivitas investasi berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp10.462.930.601. Arus
kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar
Rp87.507.070.769, perolehan aset lain-lain sebesar Rp3.498.403.976 dan pembayaran uang
muka pembelian aset tetap Rp57.108.698.965.
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Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 adalah sebesar Rp207.195.227.485. Arus kas yang diterima dari aktivitas
investasi berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp30.501.435.185. Arus kas yang digunakan
untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar Rp202.720.270.784,
perolehan aset lain-lain sebesar Rp3.886.429.256, perolehan properti investasi sebesar
Rp5.334.000.000, dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap Rp25.755.962.630.
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014 adalah sebesar Rp113.045.755.066. Arus kas yang diterima dari aktivitas
investasi berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp29.341.546.559. Arus kas yang digunakan
untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar Rp102.242.573.593 dan
perolehan aset lain-lain sebesar Rp2.582.803.591 dan pembayaran uang muka pembelian
aset tetap Rp37.561.924.441.
Kas Bersih Yang Diperoleh Aktivitas Pendanaan
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp160.129.156.292. Arus kas yang diterima dari
aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penambahan utang bank dan lembaga keuangan
bukan bank sebesar Rp2.047.335.308.620 dan tambahan setoran sebesar Rp90.500.000.000,
penambahan utang sewa sebesar Rp3.169.896.192 dan penambahan utang lain-lain sebesar
Rp58.713.981.254. Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas pendanaan antara lain berupa
pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp2.011.273.248.985,
pembayaran utang sewa sebesar Rp11.624.734.676 dan pelepasan modal oleh kepentingan
non-pengendali sebesar Rp16.692.046.113.
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp296.250.030.831. Arus kas yang diterima
dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penambahan utang bank dan lembaga
keuangan bukan bank sebesar Rp1.473.867.038.596 dan setoran modal oleh kepentingan
non-pengendali sebesar Rp20.112.000.000. Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan antara lain berupa pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
sebesar Rp1.146.954.528.710, pembayaran utang sewa sebesar Rp18.394.852.126 dan
pembayaran utang lain-lain sebesar Rp32.379.626.929.
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp113.380.564.656. Arus kas yang diterima dari
aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penambahan utang bank dan lembaga keuangan
bukan bank sebesar Rp867.031.483.997, perolehan utang lain-lain sebesar Rp38.857.394.607,
tambahan modal disetor sebesar Rp95.000.000.000 dan setoran modal oleh kepentingan
non-pengendali sebesar Rp9.054.500.000. Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan antara lain berupa pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank
sebesar Rp879.788.730.499 dan pembayaran utang sewa sebesar Rp16.774.083.449.
IV. Belanja Modal
Perseroan dan Entitas Anak membelanjakan sekitar Rp135,951 miliar pada tahun 2014,
Rp261,867 miliar pada tahun 2015, dan Rp106,460 miliar pada tahun 2016 untuk belanja modal
dengan rincian sebagai berikut:
2014
2015
2016
Rp Juta
%
Rp Juta
%
Rp Juta
%
Manufaktur
120.777
88.8 204.658
78,2
80.189
75,6
Konsesi Hutan
14.634
10,8
18.407
7,0
7.237
6,8
Ritel dan Distribusi
540
0,4
38.802
14,8
18.614
17,6
Total Belanja Modal
135.951
100,0 261.867
100,0 106.040
100,0
Sumber: Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan Tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 serta
perkiraan manajemen Perseroan
Segmen Usaha
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Pada tahun 2014 sampai dengan 2016, belanja modal Perseroan dan Entitas Anak digunakan
terutama untuk meningkatkan kapasitas terpasang dari 17.763 m 3 pada tahun 2014 menjadi
35.044 m 3 pada tahun 2016 untuk manufaktur mebel dan 17.558 m 3 pada tahun 2014 menjadi
133.338 m 3 pada tahun 2016 untuk manufaktur building component. Peningkatan kapasitas
terpasang pada manufaktur mebel terutama disebabkan oleh pembangunan pabrik baru milik
Interkraft untuk menggantikan pabrik lama Interkraft yang terbakar pada tahun 2014. Selain
itu, Perseroan juga meningkatkan kapastias terpasang untuk manufaktur building component
karena tingginya permintaan pelanggan atas building component.
Belanja modal untuk segmen ritel dan distribusi mengalami peningkatan yang cukup signifikan
pada tahun 2015 dan 2016 yang disebabkan oleh pembangunan Thema Home, toko ritel pertama
milik Perseroan, dan gudang untuk penjualan mebel bermerek Vittorio dan THEMA di Indonesia.
Perseroan tidak memiliki komitmen khusus untuk pengadaan investasi barang modal yang
nilainya material di masa yang akan datang.
V.

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan manajemen risiko dalam usahanya untuk
mempertahankan kinerja yang sudah tercapai saat ini. Perseroan menyadari bahwa jalannya
operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah
kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Karena itu risiko harus dikelola
secara terintegrasi dan berkelanjutan, sebagai bagian dari praktik tata kelola yang baik atas
korporasi.
Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menjalankan manajemen risiko, Perseroan
juga telah membentuk unit Internal Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama. Pembentukan ini adalah salah satu dari langkah awal yang diambil oleh manajemen
yang mengarah kepada penerapan manajemen risiko yang menyeluruh pada masa yang akan
datang.
Disamping itu, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa contoh dari penerapan manajemen
risiko yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
-

Sebagai mitigasi risiko peraturan pemerintah, Perseroan berusaha untuk mengantisipasi
kemungkinan-kemungkinan perubahaan regulasi dengan menyesuasikan kebijakan internal
Perseroan untuk mengikuti peraturan yang berlaku dan dengan membentuk kebijakan yang
meminimalisasikan dampak dari kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Perseroan
akan terus mempertahankan sertifikasi FSC dan SVLK serta melakukan produksi kayu
secara ramah lingkungan untuk selalu memenuhi setiap peraturan dan regulasi dari Amerika
Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lainnya mengenai produk kayu dan kehutanan.

-

Sebagai mitigasi risiko perubahan kurs mata uang asing, meskipun Perseroan tidak memiliki
kontrol terhadap pergerakan kurs mata uang asing, Perseroan selalu berusaha untuk
memperhatikan pergerakan kurs mata uang asing dan menyesuaikan proyeksi keuangan
Perseroan dan Entitas Anak untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin akan
dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan juga menetapkan sebagian utang
bank dalam bentuk mata uang asing sehingga dapat memberikan dampak natural hedging
bagi Perseroan.

-

Sebagai mitigasi risiko suku bunga acuan pinjaman. Risiko tingkat suku bunga Perseroan
dan Entitas Anak terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi.
Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan dan Entitas
Anak kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Manajemen meminimalkan risiko bunga,
dengan melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk
mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk
melakukan perikatan utang.
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-

Sebagai mitigasi risiko ketersediaan pasokan bahan baku, Perseroan menyimpan persediaan
bahan baku dalam jumlah yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan produksi Perseroan.
Dengan membeli bahan baku dalam jumlah yang besar, Perseroan memiliki kemampuan
untuk memilih bahan baku kayu dengan kualitas terbaik sehingga dapat memproduksi
produk premium untuk pelanggannya. Selain itu, untuk mengantisipasi kondisi cuaca
buruk yang dapat mempengaruhi transportasi bahan baku, Perseroan telah membangun
saw mill yang berlokasi di dekat hutan konsesi untuk memotong kayu log menjadi sawn
timber, sehingga sawn timber dapat diangkut melalui jalur darat selain jalur sungai.

-

Sebagai mitigasi risiko kebakaran fasilitas produksi, Perseroan dengan aktif
memonitor, mempertahankan dan meningkatkan efisiensi operasional Perseroan serta
meminimalisasikan dampak operasional terhadap lingkungan dan mempertahankan standar
kesehatan dan keamanan yang baik. Perseroan dan Entitas Anak telah membeli polis
asuransi yang memadai untuk mengamankan fasilitas produksi Perseroan dari kecelakaan
kebakaran. Selain itu, Perseroan juga melakukan pelatihan yang baik untuk memastikan
keamanan serta perawatan fasilitas dan latihan untuk menghadapi situasi kebakaran bagi
para karyawannya. Perseroan dan Entitas Anak juga telah membangun desain bangunan
yang dapat mengurangi risiko penyebaran kebakaran ke seluruh fasilitas produksi dengan
adanya jarak lebih dari 10 meter per gedung pabrik, penggunaan lampu yang tidak mudah
terbakar dan alat pemadam api (sprinklers) di seluruh gedung pabrik.

-

Sebagai mitigasi meningkatnya upah minimum regional, Perseroan dapat memproyeksikan
peningkatan upah dan menentukan strategi bisnis yang tepat untuk meminimalisasikan
dampak peningkatan upah dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengatur formula penentuan peningkatan upah
setiap tahunnya. Selain itu, Perseroan telah memindahkan fasilitas produksi Intercraft ke
fasilitas yang lebih luas di Lamongan, Jawa Timur, yang memiliki upah minimum regional
yang lebih rendah dibandingkan dengan Sidoarjo.

-

Sebagai mitigasi risiko ketergantungan dengan pelanggan utama, Perseroan dan Entitas
Anak menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan utama Perseroan
Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk memenuhi kualifikasi dan permintaan dari
pelanggan utama tersebut dengan mempertahankan kualitas dari setiap produk Perseroan
dengan Standar Prosedur Operasional dan Quality Assurance yang baik.

-

Sebagai mitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan
kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan mempertahankan harga yang kompetitif
di pasar. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pelanggan-pelanggan Perseroan akan
tetap setia sehingga Perseroan dapat mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja
keuangan dari tahun ke tahun.

Sebagai tambahan, Perseroan setelah menjadi perusahaan terbuka akan patuh terhadap
peraturan-peraturan OJK dan BEI dengan menerapkan prosedur-prosedur seperti pengangkatan
Komisaris Independen, Komite Audit, dan prosedur lainnya guna melindungi kepentingankepentingan pemegang saham minoritas.
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VI.

FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk
berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana
ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di
mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon
investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi
yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha
yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat
keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang
disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja
Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin
memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat
mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya.
Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak
material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan
atau prospek usaha Perseroan.
Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking
statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan
kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari
perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang
umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara
lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial
dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat
turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.
Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risikorisiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan
risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja
usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini
dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional,
kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.
6.1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha
Perseroan
Risiko terkait peraturan perundang-undangan
Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Indonesia, khususnya peraturan yang
diberlakukan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen
Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan Peraturan Daerah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
luar negeri dapat mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan
bisnisnya.
Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam
melaksanakan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk. Peraturan
menetapkan isu-isu yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, tenaga
kerja, perpajakan dan keselamatan. Perseroan dan Entitas Anak juga diwajibkan untuk mematuhi
peraturan yang terkait dengan persyaratan lisensi, praktik perdagangan, peraturan harga dan
perpajakan. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa mereka telah mematuhi semua
peraturan yang sudah berlaku, kegagalan untuk mematuhi peraturan baru atau perubahan,
interpretasi, dan implementasinya atau kegagalan untuk mematuhi perubahan interpretasi dan
implementasi dapat membawa efek yang merugikan secara material terhadap kinerja kegiatan
dan operasional Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, kegagalan Perseroan dan Entitas
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Anak untuk mematuhi peraturan yang sudah berlaku dapat mengakibatkan Perseroan dan
perusahaan anak menjadi sasaran sanksi perdata, termasuk denda, hukuman, atau penarikan
kembali produk dan sanksi pidana lainnya.
Risiko mungkin muncul karena peraturan, khususnya pada konsesi hutan dan produk kayu
dari pemerintah daerah seperti pajak ekspor untuk veneer dan larangan ekspor bahan baku
(log&timber), serta dari pemerintah luar negeri seperti larangan impor untuk tipe produk yang
dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, yang dapat menyebabkan penurunan pada daya saing
harga dan / pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.
Sebagai contoh atas peraturan pemerintah luar negeri yang dapat bedampak pada tingkat
penjualan Perseroan, pemerintah Amerika Serikat telah memberlakukan kebijakan tarif bea
impor atas produk mebel dari Cina sejak tahun 2005 sebagai dampak atas keputusan Komisi
Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission /
USITC) yang menganggap produsen-produsen mebel dari Cina menerapkan praktek dumping
atas produk-produk yang diekspor ke pasar Amerika Serikat. Hal ini membuat produk mebel
dari Cina kurang kompetitif dari segi harga sehingga penjualan produk mebel Cina ke pasar
Amerika Serikat menurun cukup signifikan dibandingkan dengan tingkat penjualan sebelum
adanya penerapan kebijakan tarif tersebut. Walaupun pada saat ini pemerintah Amerika
Serikat tidak memberlakukan kebijakan tarif atas produk mebel dari Indonesia, namun apabila
kebijakan tersebut diberlakukan di masa mendatang maka hal tersebut dapat menyebabkan
penurunan tingkat penjualan Perseroan yang cukup signifikan. Selain itu, pada saat ini Komisi
Perdagangan Internasional Amerika Serikat sedang melakukan kajian kembali atas kebijakan
tarif tersebut setelah diberlakukan selama 10 tahun. Apabila Komisi Perdagangan Internasional
Amerika Serikat memutuskan untuk menurunkan atau menghapus tarif terhadap produk mebel
Cina, maka penjualan mebel Cina ke pasar Amerika Serikat akan meningkat sehingga dapat
menurunkan penjualan produk mebel dari Indonesia, termasuk penjualan Perseroan ke pasar
Amerika Serikat.
Selain peraturan pemerintah Amerika Serikat, Perseroan juga dapat terpengaruh atas peraturan
dan regulasi Uni Eropa atas perdagangan produk kayu seperti mebel. Pada bulan Mei 2016,
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) Uni Eropa telah menetapkan bahwa
Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang dapat menerbitkan lisensi FLEGT dengan
telah diakuinya Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang diterbitkan berdasarkan SVLK sebagai
lisensi FLEGT (sumber: http://www.euflegt.efi.int/). Perseroan pada saat ini telah memiliki
sertifikasi SVLK sehingga telah memenuhi persyaratan FLEGT untuk produk mebel Perseroan
yang diekspor ke pasar Uni Eropa. Namun apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan
sertifikasi SVLK tersebut atau pada masa mendatang terdapat regulasi Uni Eropa baru yang
mungkin tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan
ketidakmampuan Perseroan untuk menjual produknya ke pasar Uni Eropa sehingga dapat
menurunkan tingkat penjualan Perseroan.
6.2. Risiko usaha yang bersifat material
Risiko terkait sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang asing
Pendapatan ekspor Perseroan dalam mata uang USD, sedangkan mayoritas biaya dalam mata
uang Rupiah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 / PBI / 2015 tentang Kewajiban
Menggunakan Rupiah dalam Wilayah Republik Indonesia, mata uang transaksional Perseroan
untuk transaksi domestik seperti pembayaran gaji dan upah, pembelian bahan dari perusahaan
domestik dan biaya operasional lainnya, dilakukan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dicatatkan dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, setiap
perubahan nilai tukar USD terhadap Rupiah akan berdampak pada pencatatan pendapatan
ekspor Perseroan pada laporan keuangan Perseroan sehingga dapat mengakibatkan fluktuasi
pendapatan ekspor dan laba Perseroan yang dicatat dalam mata uang Rupiah. Apabila nilai
tukar mata uang Rupiah terhadap USD menguat secara signifikan, maka pendapatan ekspor
Perseroan yang dicatatkan dalam laporan keuangan akan menurun sehingga fluktuasi nilai
tukar mata uang Rupiah terhadap USD yang berlebihan dapat berdampak secara negatif dan
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material terhadap kinerja keuangan Perseroan.
Risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku
Perseroan dan Entitas Anak memperoleh bahan baku yang terdiri dari log dan timber dari
sumber internal melalui Narkata dan Belayan juga dari sumber eksternal melalui pihak ketiga.
Tidak ada kepastian bahwa pemasokan ini akan selalu tersedia untuk memenuhi permintaan
terhadap Perseroan dan Entitas Anak serta spesifikasi yang dibutuhkan. Risiko muncul akibat
faktor-faktor cuaca dan musim yang berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak.
Sebagian besar dari log dan timber hasil konsesi area hutan di Kalimantan Timur oleh Narkata
dan Belayan diangkut melalui sungai di daerah konsesi menuju pelabuhan. Pada tahun 2015, El
Nino menyebabkan penurunan kedalaman air di sungai-sungai tersebut sehingga menghalangi
pengangkutan log dan timber dan menyebabkan penurunan hasil hutan. Di sisi lain, La Nina
dapat membuat air sungai meluap dan menyebabkan banjir yang juga akan menghalangi
pengangkutan log dan timber tersebut. Sebagai tambahan, kondisi laut yang merugikan
juga menghalangi pengangkutan log dan timber dari pelabuhan di Kalimantan Timur menuju
fasilitas produksi Perseroan dan Entitas Anak di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam jangka panjang,
apabila Perseroan dan Entitas Anak gagal mengelola sumber internal mereka atau tidak dapat
mengamankan pemasokan bahan baku dari sumber eksternal, ketidakmampuan Perseroan dan
Entitas Anak untuk memperoleh log dan timber yang memenuhi persyaratan kualitas dapat
secara negatif dan secara material mempengaruhi kegiatan bisnis, kinerja keuangan, kinerja
bisnis, dan prospek dari Perseroan dan Entitas Anak.
Risiko terkait kebakaran di dalam fasilitas produksi
Perseroan dan fasilitas produksi Entitas Anak memiliki risiko yang relatif tinggi untuk mengalami
kebakaran karena sifat bisnisnya. Tempat pembakarannya kering dan area boiler bersifat rawan
terhadap kebakaran apabila tidak dipelihara dan dioperasikan dengan tepat berhubung area
tersebut digunakan secara terus-menerus. Selain itu, daerah finishing juga rentan terhadap
kebakaran karena banyaknya bahan mudah terbakar seperti kayu kering, cat, lem dan bahan
kimia lainnya. Jika ada kebakaran yang terjadi di dalam fasilitas produksi Perseroan dan
Entitas Anak tidak segera ditindaklanjuti, kejadian tersebut dapat menyebabkan kerusakan
yang signifikan, yang akan berdampak buruk bagi kinerja keuangan dan operasional Perseroan
dan Entitas Anak.
Risiko terkait kenaikan upah minimum regional
Upah minimum regional di Sidoarjo telah meningkat secara signifikan selama beberapa
tahun terakhir, dari Rp1,252 juta pada 2012, Rp1,72 juta pada 2013, Rp2,19 juta pada tahun
2014, Rp2,705 pada tahun 2015 dan Rp3,040 juta pada tahun 2016, kira-kira sekitar 37,38
% peningkatan pada tahun 2013, 27,33% pada tahun 2014, 23,52% pada tahun 2015 dan
12,38% pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan lebih dari
6.000 karyawan yang bekerja untuk Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak
telah mengalami kenaikan signifikan dalam biaya tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir
karena meningkatnya biaya upah. Jika upah daerah terus meningkat setiap tahun, Perseroan
dan Entitas Anak mungkin harus meningkatkan harga jual produknya, yang dapat berdampak
negatif terhadap daya saing harga terhadap kompetitor dari Indonesia dan negara-negara lain.
Risiko terkait ketergantungan dengan pelanggan utama
Secara konsolidasi, tidak ada pelanggan pada Perseroan dan Entitas Anak yang berkontribusi
lebih dari 20% dari total penjualan konsolidasi Perseroan. Namun terdapat beberapa pelanggan
utama yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi pada penjualan Perseroan dan Entitas Anak.
Walaupun demikian, tidak terdapat satu pelanggan utama spesifik yang mendominasi penjualan
Perseroan secara konsolidasi. Namun apabila terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan
beberapa pelanggan utama Perseroan dan Entitas Anak mengurangi atau menghentikan
pembelian dari Perseroan dan Entitas Anak secara bersamaan, maka hal tersebut dapat
mengakibatkan penurunan yang signifikan pada tingkat penjualan Perseroan dan/atau Entitas
Anak.

49

Risiko terkait persaingan usaha
Kompetitor Perseroan dan Entitas Anak mayoritas berasal dari Vietnam dan Malaysia. Perseroan
dan Entitas Anak harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, desain produk,
kualitas, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Jika Perseroan dan Entitas Anak
tidak dapat mempertahankan daya saing, maka pendapatan dapat menurun dan membawa
dampak buruk bagi kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.
Meskipun Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan kebijakan untuk mempertahankan
reputasi dan kualitas produk-produknya, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan
menerapkan strategi pemasaran untuk mengamankan proyek-proyek baru dengan harga
yang menguntungkan, masih ada risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak dapat kehilangan
pangsa pasar kepada kompetitor. Jika Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat bersaing dengan
kompetitor, maka kondisi tersebut dapat membawa pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
Perseroan dan Entitas Anak.
Risiko terkait perubahan teknologi
Perubahan teknologi berpotensi memberikan dampak bagi peta persaingan usaha karena
perubahan teknologi akan meningkatkan daya saing bagi perusahaan yang siap memanfaatkan
perubahan teknologi dan sebaliknya menurunkan daya saing bagi perusahaan yang kurang
manpu atau lambat untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi.
Walaupun Perseroan menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, tetapi Perseroan juga
beroperasi dengan menggunakan mesin-mesin dan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi
mebel dan buiding component sehingga membutuhkan efisiensi dalam berproduksi. Apabila
pesaing baik domestik maupun global mampu memanfaatkan teknologi dengan lebih cepat
makan akan membawa risiko bagi daya saing Perseroan dalam berproduksi secara efisien
yang berdampak pada harga yang kurang bersaing bagi pelanggan Perseroan.
6.3. Risiko umum
Risiko Kondisi perekonomian secara makro atau global
Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaanperusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi
di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat
penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi
setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami
perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi
perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang
dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.
Risiko terkait suku bunga acuan pinjaman
Risiko tingkat suku bunga Perseroan dan Entitas Anak terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan
modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan
Perseroan dan Entitas Anak kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku
bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.
Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
Grup Integra dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan
usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Grup Integra, klaim karyawan, sengketa
buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan
terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Grup Integra. Grup Integra saat ini tidak
terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat
material dan Grup Integra tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat
material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Grup Integra terlibat dalam
sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum
tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat
berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Grup Integra. Selain itu, semua litigasi atau
proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu
dan perhatian manajemen Grup Integra, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari
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kegiatan usaha dan operasional Grup Integra.
6.4. Risiko bagi investor
Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi
secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang
ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
•
Perbedaan  antara  realisasi kinerja  keuangan  dan  usaha Perseroan dengan ekspektasi
para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
•
Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
•
Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan
Perseroan;
•
Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik
maupun pengaruh pasar modal negara lain;
•
Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi
politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
•
Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.
Risiko terkait nilai tukar mata uang asing
Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai
mata uang asing sebesar nilai Rupiah dari investasi investor asing. Fluktuasi tersebut akan
mempengaruhi jumlah dalam mata uang asing yang diterima oleh investor asing pada saat
konversi dividen tunai atau distribusi lain yang dibayar dalam Rupiah oleh Perseroan, dan hasil
Rupiah dari setiap penjualan saham Perseroan.
Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar
untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid.
Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif
kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda.
Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar
modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham
Perseroan akan terjaga.
Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko
keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan
dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut
akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.
Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa
faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja,
serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain
itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga
risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang
mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.
Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar
dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan
bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan
pembagian dividen.
Risiko terkait kepemilikan saham minoritas
Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas dari Entitas Anak, Dewan Komisaris
dan Direksi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih
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terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di
Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah
berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan
di wilayah hukum lain. Perseroan dan prinsip-prinsip hukum Entitas Anak, misalnya, legalitas
tindakan yang diambil oleh Perseroan dan Entitas Anak, utang fidusia oleh Manajemen, Dewan
Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali, dan hak-hak pemegang saham minoritas
diatur oleh Hukum Perusahaan dan Anggaran Dasar milik Perseroan dan Entitas Anak.
Andaikan Perseroan dan Entitas Anak beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia,
prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus,
konsep yang berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan
hukum Indonesia. Tuntutan hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris
dan Dewan Direksi jarang diajukan atas nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan
hukum Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang pertama kali ditetapkan pada
tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun tuntutan hukum seperti itu dianggap
layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan dapat menghalangi
proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan pemegang
saham minoritas sama, atau sebanding dengan yurisdiksi lain, atau jaminan akan perlindungan
yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.
MITIGASI RISIKO
Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana
suatu risiko dikelola dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko
untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Oleh karena itu Perseroan
menerapkan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya risiko-risiko tersebut. Adapun
keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan
pada Bab V Analisa dan Pembahasan Oleh Manajemen dalam Prospektus ini.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO UTAMA DAN USAHA
YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN
BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
		AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan
keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen
tertanggal 28 April 2017 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
(Rödl & Partner) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai
perubahan mata uang fungsional dari Dolar Amerika Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR),
yang ditandatangani oleh Agustina Felisia.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN
		 USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
		USAHA
1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama PT Integra Indocabinet sebagaimana termaktub
dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Integra Indocabinet No. 147 tanggal 19Mei
1989, yang dibuat di hadapan Soetjpto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh
pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusannya No. C2-320.HT.01.01.TH.90 tanggal 20 Januari 1990, serta telah
didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No.180/1990
tanggal 21 Februari 1990 (“Akta Pendirian”).
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran
dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub
dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Integra Indocabinet
No. 2 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Choiriyah, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(selanjutnya disebut sebagai “Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU47493.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0066588.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4
Agustus 2008 (“Akta No. 2/2008”).
Perseroan melakukan perubahan atas nilai nominal saham menjadi Rp100 per saham
sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Integra Indocabinet No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dibuat dihadapan Dina Chozie,
S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet No. 17 tanggal 7 Maret
2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan (i) telah memperoleh
persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0005787.AH.01.02.
TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
masing-masing No. AHU-AH.01.03-0116016 (untuk perubahan anggaran dasar Perseroan) dan
No. AHU-AH.01.03-0116017 (untuk perubahan data Perseroan), keduanya tanggal 8 Maret 2017
serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN
2017 tanggal 8 Maret 2017, yang antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang
saham Perseroan atas (i) perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan
peraturan perundangan dibidang pasar modal; (ii) menyetujui perubahan status Perseroan
dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; (iii) menyetujui pengeluaran saham
baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran
umum; (iv) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang dikeluarkan dari
portepel yang diditawarkan kepada masyarakat termasuk pengalokasian pengeluaran saham
baru dalam Perseroan yang akan dikeluarkan dalam program Employee Stock Allocation (ESA),
dan (v) menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan program Manajemen
& Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan / MESOP) (“Akta No. 17/2017”).
Grup Integra diawali dengan pembentukan PT Integra Indocabinet pada tahun 1989. Perseroan
pada awalnya memproduksi plastik dan rak CD kayu yang diekspor ke pasar Amerika Serikat.
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Dengan bertambahnya pengalaman dalam proses produksi, Perseroan melakukan investasi
dalam mesin untuk memproduksi mebel sederhana dan tumbuh pesat dalam bisnis tersebut.
Pada tahun 1993, Perseroan mendirikan PT Intertrend Utama untuk terutama melayani
pertumbuhan bisnis yang tinggi dari mebel outdoor dan kemudian mendirikan PT Interkraft
pada tahun 2002 untuk mengakomodir permintaan yang tinggi atas fully assembled dan
casegoods furniture. Untuk mengamankan sumber bahan baku, Perseroan memutuskan untuk
berinvestasi dalam bisnis konsesi hutan dengan mengakuisisi PT Belayan River Timber dan PT
Narkata Rimba pada tahun 2012 dan 2011. Pada tahun 2012, Perseroan mendirikan PT Intera
Indonesia untuk memproduksi produk building component berbasis kayu dan mebel dengan
bahan baku rotan. Dengan memperhatikan prospek usaha industri ritel mebel di Indonesia,
Perseroan mendirikan PT Integriya Dekorindo pada tahun 2013 untuk kegiatan usaha ritel dan
distribusi di pasar domestik. Pada tahun 2015, Perseroan bersama WoodOne International
Ltd. mendirikan Entitas Anak Tidak Langsung PT WoodOne Integra Indonesia melalui Entitas
Anak Langsung PT Inter Kayu Mandiri untuk melakukan kegiatan usaha produksi pintu kayu.
Saat ini, Perseroan adalah salah satu produsen produk kayu terintegrasi yang terbesar
Indonesia. Perseroan berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, dan terdiri dari 8 perusahaan, yaitu 5
perusahaan manufaktur, 1 perusahaan distribusi dan 2 perusahaan konsesi kehutanan yang
dikonsolidasikan di bawah Perseroan. Hal ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh sumber
daya material sampai proses manufaktur kedalam satu industri yang bersinergi.
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2017, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama:
1.
2.

3.

Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain industri furnitur dan Industri Kayu,
Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan impor ekspor,
interinsuler dan lokal, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain yang
dipasarkan oleh Perseroan, bertindak sebagai grosir, leveransir/supplier, waralaba, dan
commision house serta kegiatan usaha yang terkait, bertindak sebagai distributor, agen
dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar
negeri, serta perdagangan hasil industri sebagaimana tersebut di atas.
Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan Usaha Penunjang:
Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk,
desain industri, konsultasi identitas dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan
jasa pengepakan.
Kejadian Penting Pada Perseroan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir
Pada tahun 2015, Interkraft melakukan relokasi fasilitas produksi ke Lamongan, Jawa Timur
untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan dari 3.544 m 3 per tahun menjadi 7.088 m 3
per tahun. Selain itu, Intera juga menambah lini produksi untuk memproduksi produk building
component sebesar 64.500 m 3 per tahun pada tahun 2015.
Pada tahun 2016, Perseroan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan untuk memproduksi
produk mebel kayu dari 9.844 m 3 per tahun menjadi 16.144 m 3 per tahun dan produk building
component dari 8.600 m 3 per tahun menjadi 43.000 m 3 per tahun. Juga pada tahun 2016,
Integriya membuka toko ritel Thema Home yang pertama di Surabaya dengan luas area
penjualan sebesar 2.500 m 2.
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Izin-Izin Material
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin dan/atau persetujuanpersetujuan pokok yang diperlukan dari pihak yang berwenang sebagai berikut:
No.
1.

2.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG

MASA BERLAKU

KETERANGAN

Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) - 18 Januari 2021
Besar No. 510/32-PJ/404.6.2/2016 tanggal
11 Januari 2016 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Sidoarjo

Kekayaan Bersih : Rp 195.000.000.000,-

Izin Usaha Industri No. 503/59/404.3.7/2007 selama perusahaan
tanggal 4 Juli 2007 yang diterbitkan oleh beroperasi
Kepala Dinas Perijinan Dan Penanaman
Modal Kabupaten Sidjoarjo.

Jenis Industri: Industri Furniture dan Kayu
(KLUI 36101)

Kegiatan Usaha (sesuai KBLI) : Perdagangan
(47591, 47521, 47526)
Bidang/Jasa Dagangan Utama: Perdagangan
Kotak/Kabinet dari Kayu, Rotan, Besi, Kaca,
Anyaman, Peralatan dan Perlengkapan Rumah
Tangga serta kantor, sofa, kayu lapis dan kayu
olahan.

Komoditi Industri: Meja dari Kayu, Rak CD, Laci
dan Furniture untuk Kamar Tidur
Kapasitas Terpasang: 600 x 40
Total Investasi: Rp 38.761.000.000,-

3.

Izin Usaha Industri No. P2T/066/16.04/V/2011 selama perusahaan
tanggal 19 Mei 2011 jo Surat Izin Perubahan beroperasi
No. P2T/1/16.06/02/1/2016 tanggal 22 Januari
2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

Jenis Industri: Industri Kayu dan Furniture
(KBLI 31001)
Komoditi Industri: Meja dari Kayu, Rak CD, Laci
dan Furniture untuk Kamar Tidur
Kapasitas Terpasang: 1.200.000 Unit dan
1.350.000 unit
Total Investasi: Rp 290.009.636.000,-

4.

Izin Usaha Industri No. 503/57/404.3.7/2005 selama perusahaan
tanggal 29 Juli 2005 yang diterbitkan oleh beroperasi
Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Sidoarjo

Jenis Industri: Industri Furniture dari Rotan dan
atau Bambu (KLUI 36102)
Komoditi Industri: Furniture dan kelengkapan
rumah tangga dan rotan
Kapasitas Terpasang: 130.000 Buah
Total Investasi: Rp 3.908.364.000,-

5.

Izin Usaha Industri No. 503/110/404.3.7/2007 selama perusahaan
tanggal 15 November 2007 yang diterbitkan beroperasi
oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Sidoarjo

Jenis Industri: Industri Kayu Lapis (KBLI 20211)
Komoditi Industri: Kayu lapislainnya (Sengon)
Kapasitas Terpasang: 2.000 m3 Per tahun
Total Investasi: Rp 9.000.000.000,-

6.

Surat Izin Usaha Industri No. P2T/090/16.02/ selama perusahaan
IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang beroperasi
diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur
Jawa Timur

Jenis Industri: Industri kayu lapis laminasi,
termasuk decorative playwood, industri barang
bangunan dari kayu dan industri kayu bakar
dan pelet kayu (KBLI 16221 dan 16295)
Kapasitas Terpasang: 200.000 Unit, 10.000 m3,
27.000 m3 dan 3.000 m3Per tahun
Total Investasi: Rp 92.270.000.000,-

7.

Izin Tetap Usaha Industri No. 182/Eanwil.13/ selama perusahaan
AI/IZ.00.03/II/93 tanggal 4 Februari 1993 beroperasi
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Perindustrian Propinsi Jawa
Timur

Jenis Industri: Kabinet/Kotak dari Kayu (KKI
33211)
Komoditi Industri: Cabinet radio caset dan
cabinet video caset
Kapasitas Terpasang:
350.000 buah

350.000

buah

dan

Total lnvestasi: Rp 2.128.943.188
8.

Angka Pengenal Importir-Produsen (“API-P”)
No. 131500415-P tanggal 7 Maret 2016,
yang ditandatangani oleh Kepala Badan
Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

selama importIr
masih menjalankan
kegiatan usahanya
dan wajib melakukan
registrasi setiap 5
(lima) tahun sekali
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Jenis Usaha: Industri furniture dari kayu,
dan industri kayu lapis laminasi, termasuk
decorative playwood, industri barang bangunan
dari kayu dan industri kayu bakar dan pelet
kayu

No.
9.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG

MASA BERLAKU

Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer selama perusahaan
Hasil Hutan Kayu No. SK.4585/Menhut-VI/ beroperasi
BPPHH/2009 tanggal 27 Juli 2009 juncto
Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia No. SK.57/Menhut-II/2014 tanggal
20 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Menteri
Kehutanan Republik Indonesia

10.             Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir
Tertentu Produsen No. 221/DIRJEN-IKAH/
PET/IX/1999 tanggal 30 September 1999
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
R.I

selama perusahaan
melakukan kegiatan
komoditi yang
bersangkutan

KETERANGAN
Jenis Industri : Penggergajian Kayu dengan
kapasitas produksi sebesar 51.000 m3/tahun
dan Laminated Veneer Lumber dengan
kapasitas produksi sebesar 6.000 m3/tahun
Total Investasi: Rp 64.125.000.000
Jenis Industri: Barang jadi kayu

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya
telah memiliki izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan pokok yang diperlukan dari pihak
yang berwenang yaitu sebagai berikut:
No.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG

MASA BERLAKU

KETERANGAN

Intertrend
1.

SIUP No. 510/902-PJ/404.6.2/2015 tanggal 04 Oktober 20
29 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu

Kelembagaan : Supplier
Kegiatan Usaha (sesuai KBLI) : Perdagangan
(46636, 46491)
Bidang/Jasa Dagangan Utama: Perdagangan
Kayu Olahan Moulding/Profil dan Furniture.

2.        API-P berdasarkan API-P No. 131500733-P
tanggal 3 Maret 2016, yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal atas nama
Menteri Perdagangan

selama importIr masih
menjalankan kegiatan
usahanya dan wajib
melakukan registrasi
setiap 5 (lima) tahun
sekali

Jenis Usaha: Industri Furniture Dari Kayu,
Industri Moulding dan Komponen Bahan
Bangunan, Industri Barang Bangunan Dari
Kayu

3.        Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu selama perusahaan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan beroperasi
Nomor
SK.4586/Menhut-VI/BPPHH/2009
tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama ITT di
Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Juli 2009
yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan

Lokasi Pabrik: Jl. Industri No. 28 Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

4.        Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 01/3515/IP-PB/PMDN/2016
tanggal 16 Februari 2016, yang diterbitkan
oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Sidoarjo

Alamat: Jl. Industri 28 Buduran, Kabupaten
Sidoarjo

Jenis Industri: Penggergajian Kayu
Kapasitas Izin : 18.000 m3/tahun

Jenis Industri: Industri Furniture dari Kayu
(KLUI 36101), Industri Moulding dan Komponen
Bahan Bangunan (KLUI 20220)
Komoditi Industri: Meja, Kursi dari Kayu,
Moulding/Dowel, Pengerjaan Kayu untuk
Bahan Bangunan
Kapasitas Terpasang: untuk Meja, Kursi dari
Kayu sebesar 9.000 m3 dan untuk Moulding/
Dowel, Pengerjaan Kayu untuk Bahan
Bangunan sebesar 60 Cont/Tahun
Total Investasi: untuk Meja, Kursi dari Kayu
sebesar Rp2.900.000.000 dan untuk Moulding/
Dowel, Pengerjaan Kayu untuk Bahan
Bangunan sebesar Rp1.179.130.000
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No.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG

MASA BERLAKU

5.        Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 02/3515/IP-PB/PMDN/2016
tanggal 19 Februari 2016, yang diterbitkan
oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Sidoarjo

KETERANGAN
Alamat: Jl. Industri No. 28, Desa Sukorejo,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur
Jenis Industri: Industri Barang Bangunan dari
Kayu (KBLI 16221)
Komoditi Industri: Moulding/Dowel, Pengerjaan
Kayu untuk Bahan Bangunan
Total Investasi: Rp4.864.200.000

Interkraft
1.        SIUP No. 510/20/404.6.2/2015 tanggal 1 01 Oktoner 2020
Oktober 2015

Kegiatan Usaha (sesuai KBLI): Jasa (70209)

2.        Legalisasi SIUP Cabang No. 4419/13-18/ 17 November 2021
SIUP-K/XI/2016.P1 tanggal 28 November
2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten
Lamongan atas nama Bupati Lamongan

Kegiatan Usaha (sesuai KBLI): Perdagangan
Barang dan Jasa (4649)

Bidang/Jasa Dagangan Utama: Jasa Konsultan
Bisnis dan Manajemen.

Jenis
Barang/Jasa
Dagangan
Utama:
Perdagangan Meubel Kotak Kayu/Kabinet
dari Kayu, Besi dan Kaca, serta Perlengkapan
Rumah Tangga dari Kayu dan Perlengkapan
Kantor dari Kayu, Jasa Angkutan/Transportasi
Barang
3.        Angka Pengenal Importir – Produsen
(API-P) No. 131500416-P tanggal 5 Februari
2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
selaku
Administrator
UPT
Pelayanan
Perizinan Terpadu atas nama Menteri
Perdagangan

selama importIr masih Jenis Usaha: Industri Furniture dari Kayu
menjalankan kegiatan
usahanya dan wajib
melakukan registrasi
setiap 5 (lima) tahun
sekali

4.        Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan 06-Des-18
No. 02.ET-01.13.1487 tanggal 6 Desember
2013, yang dikeluarkan oleh Koordinator dan
Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan atas
nama Menteri Perdagangan

Terkait Ekspor Produk Industri Kehutanan
untuk Mebel dari Kayu

5.        Izin Prinsip Perluasan No. 27/35/IP-PL/ PMDN/2015 tanggal 10 November 2015, yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman
Modal Provinsi Jawa Timur atas nama
Gubernur Jawa Timur

Alamat Proyek: Jl. Raya Jombang-Babat, Desa
Dradahlumbang, Kecamatan Kedungpring,
Lamongan, Jawa Timur
Jenis Barang/Jasa: Furniture Kamar Tidur
dan Furniture Kantor, antara lain Meja, Kursi,
Lemari (KBLI 31001)
Total Investasi:Rp65.000.000.000

6.        Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 27/35/IU-PL/PMDN/2015 tanggal
15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi
Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur

Alamat Proyek: Jl. Raya Jombang-Babat, Desa
Dradahlumbang, Kecamatan Kedungpring,
Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Jenis Barang/Jasa: Furniture Kamar Tidur
dan Furniture Kantor, antara lain Meja, Kursi,
Lemari (KBLI 31001)
Total Investasi: Rp65.000.000.000

Interkayu
1.        SIUP No. 510/20/404.6.2/2015 tanggal 1 01 Oktoner 2020
Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Plh.
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Sidoarjo

58

Kegiatan Usaha (sesuai KBLI): Perdagangan
(47591) dan Jasa (49431)
Bidang/Jasa Dagangan Utama: Perdagangan
Mebel Kayu Kotak/Kabinet dari Kayu, Besi dan
Kaca, serta Perlengkapan Rumah Tangga dari
Kayu dan Perlengkapan Kantor dari Kayu, Jasa
Angkutan/Transportasi

No.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG

MASA BERLAKU

KETERANGAN

Belayan
1.        SIUP No. 503/00219/17-01/PB/BPPTSP- 02 Oktoner 2019
C/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Jenis Industri: Pengusahaan Hutan Alam (KBLI
02120)
Bidang/Jasa
Dagangan
Pengelolaan Hutan (HPH)

Utama:

Hasil

Kelembagaan: Eksport/Impor
2.        Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan 55 (lima puluh lima)
Kepada Belayan berdasarkan Keputusan tahun sejak tanggal 5
Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. Agustus 1995
853/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999
diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan
Perkebunan RI

Hak pengusahaan hutan untuk areal hutan
seluas ±97.500 hektar yang terletak pada
kelompok sungai senyiur hulu, Sungai Len
– Sungai Belayan, Kalimantan Timur, untuk
jangka waktu 55 tahun.

3.        Keputusan
Menteri
Kehutanan
dan 55 (lima puluh lima) Perkebunan No.853/Kpts-VI/1999 tentang tahun sejak tanggal
Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan 22 Mei 2014
Kepada BRT di Provinsi Tingkat 1 Kalimantan
Timur tanggal 22 Mei 2014
Narkata
1.        Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 45 (empat puluh lima)
Dalam Hutan Alam (dahulu Hak Pengusahaan Tahun sejak tanggal
Hutan) berdasarkan Keputusan Menteri 28 Maret 2009
Kehutanan RI No.SK.116/MENHUT-II/2014
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia No. SK.278/
MENHUT-II/2008 tertanggal 12 Agustus 2008

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam dengan luas areal izin
kerja seluas ±65.925 hektar, yang terdiri dari
hasil tata batas seluas 42.356,40 hektar, dan
perluasan areal kerja seluas ±23.569 hektar,
dengan fungsi kawasan Huran Produksi Tetap
seluas ±9.400 hektar, Hutan Produksi Terbatas
seluas ±56.525 hektar.

2.        SIUP - Besar No. 503/00218/17-01/PB/ 30 September 2019
BPPTSP-C/IX/2014 tanggal 30 September
2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Samarinda

Jenis Industri: Pengusahaan Hutan Alam (KBLI
02120)
Bidang/Jasa
Dagangan
Pengelolaan Hutan (HPH)

Utama:

Hasil

Kelembagaan: Eksport/Impor
Intera
1.        SIUP No. 510/333-317/404.6.2/2015 tanggal 04 Juli2017
7 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo

Kekayaan Bersih: Rp 10.200.000.000
Kegiatan Usaha (sesuai KBLI): Perdagangan
(47591, 46491, 46639)
Bidang/Jasa Dagangan Utama: Perdagangan
furniture dari kayu, rotan, pelepah daun pisang,
kayu olahan, kayu lapis, barcore.

2.        Tanda
Daftar
Industri
Baru
No. 503/02/404.6.2/2013 tanggal 21 Januari
2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Sidoarjo

Jenis Industri: Industri Furniture dan Kayu
(KBLI 31001)
Komoditi Industri: Furniture dari katu dan rotan,
kerajinan bambu, kertas dan pelepah pisang
Kapasitas Terpasang: 375.000 pce
Total Investasi: 200.000.000.000

3.        Izin Usaha Industri No. 3/35/IU/PMDN/2017 selama perusahaan
tanggal 20 Febuari 2017 yang diterbitkan beroperasi
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Timur

Bidang Usaha: Industri kayu, lapis, laminasi,
termasuk decorative plywood, industri furnitur
dari kayu dan industri barang anyaman dari
rotan dan bambu
Jenis Barang: Industri pengolahan kayu
lannjutan al.barcore, gesso dan kerajinan rotan
(KBLI 16212 dan KBLI 16291)
Kapasitas: 60.000
tahun

m3 dan 200.000 Pcs Per

4.        API-P No. 131501562-P tanggal 13 Mei selama importIr masih Jenis Usaha: Industri furniture dan kayu
2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan menjalankan kegiatan
Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
usahanya dan wajib
melakukan registrasi
setiap 5 (lima) tahun
sekali
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No.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG

MASA BERLAKU

5.        Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan 31 JAnuari 2018
No. 02.ET-D1.13.0222 tanggal 25 Agustus
2015 yang diterbitkan oleh a.n Menteri
Perdagangan R.I., Koordinator dan Pelaksana
Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I

KETERANGAN
Diberikan pengakuan kembali sebagai ETPIK
untuk Kayu Olahan, Barecore, Kayu Lapis,
Mebel, dan Kerajinan dari Kayu & Rotan

Integriya
1.        SIUP
No.
510/153-124/404.6.2/2016 09 April 2018
tanggal 8 Maret 2016 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Sidoarjo

Kekayaan Bersih: Rp 20.200.000.000
Kegiatan Usaha (sesuai KBLI):
Perdagangan (46411, 46412, 46413, 46414,
46419, 46421, 46207, 46208, 46491, 46914,
46631, 46632, 46633, 46635, 46636, 46900)
dan Jasa (82920, 49431)
Bidang/Jasa Dagangan Utama:
Perdagangan Alat Rumah Tangga, Alat Kantor,
Furniture Rumah Tangga, Furnitur Kantor,
Produk Plastik, Karet, Kulit, Bulu, Kayu, Logam,
Kaca, Cermin, Jerami, Rumput Esparto, Gabus,
Arang, Anyaman, Keranjang, Kertas, Tekstil,
Woll, Bulu Hewan Halus, Bunga Artifisial, Bulu
Unggas, Payung, Keramik, Barang Hiasan,
Ornamental, Peralatan Dapur dan Rumah
Tangga dari Porselin, Karet, Plastik, Keramik,
Kaca, Kristal, Logam, Patung & Barang
Keramik, Barang Hasil Pabrik, Karya Seni,
Barang Kolektor, Barang Antik, Dry Flower,
Rupa-rupa Alat Eketronik Keperluan Rumah
Tangga, Produk Tas & Kemasan, Media Player,
Hair & Beauty Equipment dan Aksesoris,
Stationery dan Office Equipment, Healthy
Product, Perlengkapan Kamar Tidur, Troly, Alat
Penerangan dan Kelengkapannya, Mesin/Alat
Perkakas Pertukangan, Perkebunan, Papan
Nama/Alamat /Isyarat, Wallpaper, Penutup
Lantai Plastik, Kayu, Vynil Chlorida, Produk
Pertukangan & Bangunan, Weight Scale,
Cleaning Equipment, Jasa Pengepakan,
Pengiriman & Pengangkutan Barang, Jasa
Angkut Barang (Ekspedisi).

2.        Angka Pengenal Importir – Umum

selama importIr masih
menjalankan kegiatan
No. 131501889-P tanggal 2 Mei 2016 yang usahanya dan wajib
diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman melakukan registrasi
Modal Provinsi Jawa Timur
setiap 5 (lima) tahun
sekali

Jenis Barang: Perdagangan Alat Rumah
Tangga, Alat Kantor, Furniture Rumah Tangga,
Furniture Kantor, Produk Plastic, Karet, Kulit,
Bulu, Kayu, Logam, Kaca, Cermin, Jerami,
Rumput Esparto, Gabus, Arang, Anyaman,
Keranjang, Kertas, Tekstil, Woll, Bulu Hewan
Halus, Bunga Artifisial, Bulu Unggas, Payung,
Keramik, Barang Hiasan Ornamental, Peralatan
Dapur dan Rumah Tangga dari Porselin, Karet,
Plastic, Keramik, Kaca.

WII
1.        Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)
API-P sebagaimana dalam Surat API-P No.
131512432-B tanggal 27 Juni 2016 yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal

selama importIr masih
menjalankan kegiatan
usahanya dan wajib
melakukan registrasi
setiap 5 (lima) tahun

2.        Izin Prinsip Penanaman Modal
Asing 3 (tiga) tahun
berdasarkan Surat Keputusan BKPM No.
524/1/IP/PMA/2016 tanggal 25 Februari
2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
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Jenis Industri: Industri Barang Bangunan Dari
Kayu (KBLI 16221)
Alamat Perusahaan: Jalan Raya Industri No.
578 RT.013, RW.007, Betro, Sedati, Sidoarjo
61253
Bidang Usaha: Industri Barang Bangunan dari
Kayu (KBLI 16221)
Jenis Barang: Kusen Kayu; List Kayu; Pintu
Kayu; Plinth Kayu

2.

Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan
dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2017.
Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham,
sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (negative covenants) dari para
krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para
Krediturnya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk
pencabutan ketentuan pembatasan (negative covenants) terkait dengan pembagian dividen
dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sebagaimana tercantum
dalam (i) Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) No. LMC2/2.5/286/R tanggal 3
April 2017 perihal Persetujuan dan Dukungan Transaksi Penawaran Umum Perdana PT Integra
Indocabinet; (ii) Surat BNI No. LMC2/2.5/354/R tanggal 25 April 2017 perihal Persetujuan
dan Dukungan Transaksi Penawaran Umum Perdana PT Integra Indocabinet dan (iii) Surat
Indonesia Eximbank No. BS.0090/PBS/04/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Persetujuan
Perubahan Syarat dan Ketentuan.
3.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Tahun 2015
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Integra Indocabinet No. 74 tanggal 27
April 2015, dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Integra Indo Lestari
PT Sinergy Mentari Alam
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
250.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp)
250.000.000.000

192.950
2.050
195.000
55.000

192.950.000.000
2.050.000.000
195.000.000.000
55.000.000.000

%

98,95
1,05
100,00
-

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu)
saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut
di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp195.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima
miliar Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan
pada saat itu yang merupakan setoran dengan uang tunai.
Tahun 2016
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Integra Indocabinet No. 13 tanggal
30 Juni 2016, dibuat dihadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Integra Indo Lestari
PT Sinergy Mentari Alam
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
409.500

Jumlah Nilai Nominal (Rp)
409.500.000.000

405.195
4.305
409.500
409.500

405.195.000.000
4.305.000.000
409.500.000.000
409.500.000.000
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%

98,95
1,05
100,00
-

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 409.500 (empat ratus sembilan ribu lima ratus)
saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut
di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp409.500.000.000,00 (empat ratus sembilan miliar
lima ratus juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham
Perseroan pada saat itu yang merupakan hasil dari pembagian atas dividen saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Integra Indocabinet No. 12 tanggal 25
Agustus 2016, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Integra Indo Lestari
PT Sinergy Mentari Alam
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
500.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp)
500.000.000.000

495.695
4.305
500.000
-

495.695.000.000
4.305.000.000
500.000.000.000
-

%

99,14
0,86
100,00
-

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) saham dari nilai
nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau
seluruhnya berjumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar lima Rupiah) telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada saat itu yang
merupakan setoran dengan uang tunai sebagaimana ternyata dari Laporan Keungan
Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra (Rödl & Partner).
Perseroan melakukan perubahan atas nilai nominal saham menjadi Rp100 per saham
sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Integra Indocabinet No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dibuat dihadapan
Dina Chozie, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra
Indocabinet No. 13 tanggal 7 September 2016 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H.,
pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:
Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Integra Indo Lestari
PT Sinergy Mentari Alam
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
20.000.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp)
2.000.000.000.000

4.956.950.000
43.050.000
5.000.000.000
15.000.000.000

495.695.000.000
4.305.000.000
500.000.000.000
1.500.000.000.000

%

99,14
0,86
100,00
-

Seluruh 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal setiap saham yang telah
ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima
ratus miliar Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham
Perseroan.
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Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan tidak mengalami perubahan.
4.

Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum
A. PT Integra Indo Lestari (“IIL”)
IIL adalah pemilik/pemegang 4.956.950.000 (empat miliar sembilan ratus lima enam juta
sembilan ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan atau mewakili 99,14% dari seluruh
modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
Akta Pendirian dan Perubahannya
IIL didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Integra Indo Lestari No.
22 tanggal 15 Desember 2011, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris
di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham sesuai dengan
surat keputusan No. AHU-02030.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 serta telah
didaftarkan di Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0003255.AH.01.09.
Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012. dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 9149,
Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013 (“Akta Pendirian IIL”).
Anggaran Dasar IIL telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat oleh Dyah
Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta mana telah disetujui
oleh dan diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum
Kemenkumham berdasarkan (i) Surat Persetujuan No. AHU-0015502.AH.01.02.TAHUN
2016 tanggal 29 Agustus 2016, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHUAH.01.03-0075424 tanggal 29 Agustus 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0100371.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal
29 Agustus 2016 (“Akta No. 11/2016”)
Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IIL sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IIL No. 10 tanggal 2 September 2016,
dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan akta
mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum
Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
No. AHU-AH.01.01.03-0079879 tanggal 14 September 2016 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0107033.AH.01.11.
TAHUN 2016 tanggal 14 September 2016 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
:

Meity Linlin

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur

Widjaja Karli
Stephanie Kane Ilham

:
:
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Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 11/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IIL
adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Dengan Nilai Nominal RpRp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Alam Mentari Sejahtera
PT Duta Emerald Utama
PT Sinergy Mentari Alam
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham
366.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp)
366.000.000.000

128.100
91.500
146.400
366.000
-

128.100.000.000
91.500.000.000
146.400.000.000
366.000.000.000
-

%

35
25
40
100
-

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Akta Pendirian IIL, maksud dan tujuan IIL adalah berusaha dalam bidang:
Industri, jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, peternakan,
perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, IIL dapat melaksanakan kegiatan dan usaha
sebagai berikut:
a. Berusaha dalam bidang industri;
b. Berusaha dalam bidang jasa;
c. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, baik untuk Perseroan sendiri maupun
atas dasar komisi guna pihak lain, terhitung juga berdagang impor ekspor, dan antar
pulau, serta bertindak sebagai agen, leveransir, grosir, distributor, supplier;
d. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor, pemborong segala macam pekerjaan
pembangunan, antara lain perumahan, perkantoran, pabrik, gedung, jembatan, irigasi,
instalasi listrik, telepon, ledeng, gas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
pekerjaan pembangunan, termasuk pula perencana, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan;
e. Berusaha dalam bidang pengangkutan umum, baik orang maupun barang;
f. Berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan
dan pertambangan.
Kegiatan usaha utama pada saat ini berfokus di bidang jasa manajemen yang memberikan
dukungan di bidang pengembangan teknologi informasi, sumber daya manusia dan
keuangan.
Ikhtisar Data Keuangan Pemegang Saham Perseroan
(dalam Rupiah)
31 Desember 2016
682.268.049.666
250.934.550.068
431.333.499.598
21.417.461.000
398.597.050
216.172.867.211

Aset
Liabilitas
Ekuitas
Pendapatan
Laba Usaha
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
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B. PT Sinergi Mentari Alam (“SMA”)
SMA adalah pemilik/pemegang 43.050.000 (empat puluh tiga juta lima puluh ribu Rupiah)
saham dalam Perseroan atau mewakili 0,86% dari seluruh modal yang ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan.
Akta Pendirian dan Perubahannya
SMA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergy Mentari
Alam No. 206 tanggal 31 Oktober 2011, dibuat di hadapan Sylvia Gunawan, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, akta mana telah mendapat pengesahan dari
Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-55614.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal
15 November 2011 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan
No. AHU-0092225.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 November 2011 (“Akta Pendirian
SMA”).
Anggaran Dasar SMA telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat SMA No. 8 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat oleh Dyah
Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta mana telah diberitahukan
kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SMA No.
AHU-AH.01.03-0075426 tanggal 29 Agustus 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0100374.AH.01.11.TAHUN
2016 tanggal 29 Agustus 2016 (“Akta No. 8/2016”)
Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMA sebagaimana termaktub dalam Akta
Pendirian SMA adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
:

Stephanie Kane Ilham

Dewan Direksi
Direktur

Fransiskus Budi Laksono

:

Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 8/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMA
adalah sebagai berikut:
Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap saham
Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Intergreen Sinergy Alam
Halim Rusli
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham
200.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp)
100.000.000.000

93.264
67.536
160.800
39.200

46.632.000.000
33.768.000.000
80.400.000.000
19.600.000.000

%

58
42
100
-

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Akta Pendirian SMA, maksud dan tujuan SMA adalah berusaha dalam bidang:
perdagangan, pengangkutan darat, jasa, pembangunan dan perindustrian.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, SMA dapat melaksanakan kegiatan dan usaha
sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan import dan eksport, antar pulau/
daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi
perusahaan lain;
b. Bertindak sebagai grosir, supplier, leveransir, waralaba serta kegiatan usaha terkait;
c. Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan
perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi pengangkutan yang meliputi
pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti kemas, dan kegiatan usaha terkait;
e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi penumpang dengan menggunakan
angkutan bis, sedan serta angkutan darat lainnya;
f. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa persewaan alat-alat berat dan persewaan
mesin;
h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor
dan kegiatan usaha terkait;
i. Menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan
veem) yang meliputi warehousing, yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan,
penyimpanan, rortasi, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan
serta bidang usaha terkait;
j. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemborongan pada umumnya (General
Contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), kawasan industri
(Industrial Estate), gedung dan apartemen, perkantoran dan rumah sakit;
k. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunannya,
mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan dan pemerataan;
l. Menjalankan pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan,
jalan pertamanan, bendungan pengairan (irigasi), landasan udara, meliputi kegiatan
pemasangan (pancang)/pita, komponen beton, pra cetak, bantalan rel kereta api,
produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait;
m. Menjalankan usaha-usaha industri sparepart kendaraan bermotor, wood working dan
furniture (meubel) yang meliputi manufacture dan desain, penggergajian, pengeringan,
veneer (mini playwood) moulding dan saw mill.
Kegiatan usaha saat ini sebagai perusahaan non-operating holding.
Ikhtisar Data Keuangan Pemegang Saham Perseroan
(dalam Rupiah)
31 Desember 2016
151.955.637.104
1.138.450.000
80.400.000.000
(5.128.212)
70.367.750.000

Aset
Liabilitas
Ekuitas
Pendapatan
Laba Usaha
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
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5.

Struktur Organisasi
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6.

Struktur Kepemilikan Perseroan

25%

18%

Hendro Rusli

75%

25%

80%

PT Inter Kayu
Mandiri

PT Duta Emerald
Utama

99%

PT Interkraft

0.86%

49%

Halim Rusli

PT Intergreen
Sinergy Alam
58%

PT Sinergy
Mentari Alam
40%

PT Integra Indo
Lestari
99.14%

PT Integra
Indocabinet
99%

PT Belayan River
Timber

Widjaja Karli
33%

67%

35%

99%

PT Integriya
Dekorindo

99%

33%

PT Intera
Indonesia

PT Alam Mentari
Sejahtera

99%

PT Narkata Rimba

42%

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

99%

PT Intertrend
Utama

50%

PT Woodone
Integra

Bahwa pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan PT Sinergy Mentari Alam memiliki penyertaan saham secara tidak langsung dalam Perseroan
melalui PT Integra Indo Lestari yang merupakan pemegang saham utama dalam Perseroan yang memiliki sebanyak 4.956.950.000 saham dalam
Perseroan yang merupakan 99,14% (sembilan puluh sembilan koma empat belas persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan. Adapun pihak pengendali Perseroan adalah IIL.
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7.

Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Entitas Anak adalah sebagai berikut:
Nama
Perseroan
Hendro Rusli
KU
Stephanie Kane Ilham
K
Bing Hartono
KI
Poernomosidi
Heri Sunaryadi
KI
Halim Rusli
DU
Meity Linlin
WDU
Sjany Tjandra
D
Widjaja Karli
Wang Sutrisno
Sandy Angdjaja
Untung Iskandar
Andreas Nugroho Adi
Catatan:
KU
:
K
:
KI
:
DU
:
WDU :
D
:
DI
:

9.

D
DI
-

Intera
K
-

Integriya Interkayu Interkraft Intertrend
D
DU
-

Narkata
D
-

Belayan
D
-

DU
-

D
K

KU
D

K
DU

K
DU
-

WDU
-

WDU
-

D
-

-

K
-

-

D
-

K
DU
D

K
DU
D

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 11 juncto Pasal 18 ayat 14 Akta No.17/2017, Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau sampai dengan
penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jababatan dimaksud, kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS.
Berdasarkan Akta No.17/2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu
dan sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:

Hendro Rusli
Stephanie Kane Ilham
Bing Hartono Poernomosidi
Heri Sunaryadi

Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Operasi
Direktur Pemasaran
Direktur Keuangan (Direktur Independen)

:
:
:
:
:

Halim Rusli
Meity Linlin
Syany Tjandra
Widjaja Karli
Wang Sutrisno

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga
mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong
diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar
Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara
efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan
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sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan
bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang
dalam laporan keuangan Perseroan.
Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
1.

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. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang
melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan
atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi
bisnis.
b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang – barang
tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan – perusahaan Perseroan
dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
d. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan
dengan nilai dari waktu ke waktu di tetapkan oleh Dewan Komisaris.
e. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya
penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka
penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2.

Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan
publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Hendro Rusli
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Tangerang, 28 April 1967.
Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2016. Saat ini
menjabat sebagai Direktur di PT Interkraft sejak tahun 2016, Direktur di PT
Belayan River Timber sejak tahun 2016, Direktur di PT Narkata Rimba sejak
tahun 2016, Komisaris di PT Intera Indonesia sejak tahun 2016. Sebelumnya
menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Intertrend Utama (2013 – 2016),
Direktur di PT Intertrend Utama (1998 – 2013), Direktur di CV Jati Rimba (19921998).
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Stephanie Kane Ilham
Komisaris
Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Ambon, 1 Maret 1968.
Memperoleh gelar Sarjana Pemasaran dan Manajemen dari Stamford College
Singapore, Singapura pada tahun 1985.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1993. Saat ini menjabat
sebagai Direktur Utama di PT Integriya Dekorindo sejak tahun 2016. Sebelumnya
menjabat sebagai Direktur di Perseroan (1991 – 1993).

Bing Hartono Poernomosidi
Komisaris Independen
Negara Indonesia, 59 tahun, lahir di Surabaya, 4 Mei 1958.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada
tahun 1984.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Saat
ini menjabat sebagai Direktur di PT Poernomosidi Strategic Consulting (PSC)
sejak tahun 2007. Sebelumnya menjabat sebagai Managing Partner di Prasetio,
Sarwoko & Sandjaja - Ernst & Young, Surabaya (2002 - 2006), Managing Partner
di Hanadi, Sarwoko & Sandjaja - Ernst & Young, Surabaya (2000 -2002), Direktur
Utama di PT Jaya Pari Steel Tbk (1996 – 2000), Manajer di Prasetio Utomo
& Co. - Arthur Andersen & Co., SC (1990-1995), Staf Profesional di Prasetio
Utomo & Co. - Arthur Andersen & Co., SC (1984-1990).

Heri Sunaryadi
Komisaris Independen
Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Jember, 26 Juni 1965.
Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor pada
tahun 1987.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016.
Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di PT Telekomunikasi Selular (20152016), Direktur di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2014-2016),
Direktur Utama di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Persero) (2013-2014),
Direktur Utama di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (20092013), Komisaris Utama di PT Bahana Artha Ventura (2012-2013), Komisaris di
PT Bahana Artha Ventura (2009-2012), Komisaris di PT Sarana Jatim Ventura
(2010-2011), Komisaris di PT Bahana Artha Ventura (2009-2012), Komisaris di
PT Mitra Tani Dua Tujuh (2010-2011), Komisaris di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (Persero) (2009-2012), Direktur Utama di PT Bahana Securities (20072009), Direktur di PT Bahana Securities (1998-2007), Manajer Divisi Equity
Sales di PT Astra Securities (1997-1998), Manajer Divisi Sumber Daya Manusia
di PT Astra Credit Companies (1995-1997), Bekerja di PT Astra International
(1988-1995).
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Direksi
Halim Rusli
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Tangerang, Banten, 29
Maret 1962.
Memperoleh gelar Sarjana Business Administration dari Redlands
University, Amreika Serikat pada tahun 1985.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1989.
Saat ini menjabat juga sebagai Wakil Direktur Utama di PT Narkata
Rimba sejak tahun 2016, Wakil Direktur Utama di PT Belayan
River Timber sejak tahun 2016, Komisaris di PT WoodOne Integra
Indonesia sejak tahun 2015, Komisaris di PT Intertrend Utama
sejak tahun 2016, Komisaris di PT Interkraft sejak tahun 2016,
Direktur Utama di Intera Indonesia sejak tahun 2016. Sebelumnya
menjabat sebagai Direktur di PT Integriya Dekorindo (2013-2016),
Komisaris di PT Belayan River Timber (2008 – 2016), Komisaris di
PT Narkata Rimba (2008 – 2016), Manajer Produksi di PT Ria Star
(1985-1988).

Meity Lin-Lin
Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Mataram, 26 Desember
1969.
Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Widya Mandala,
Surabaya pada tahun 1989.
Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun
2016. Saat ini menjabat juga sebagai Direktur Utama di PT Intertrend
Utama sejak tahun 2013, Direktur di PT Integriya Dekorindo sejak
tahun 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di PT
Integriya Dekorindo (2013-2016), dan bekerja di PT Aetna Life
Indonesia (1989-2000).
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Sjany Tjandra
Direktur Operasi
Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Jakarta, 30 April 1965.
Memperoleh gelar Sarjana Bachelor of Science in Accounting dari
San Francisco State University, Amerika Serikat pada tahun 1988.
Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak tahun
1991. Saat ini menjabat juga sebagai Komisaris di PT Integriya
Dekorindo sejak tahun 2016, Direktur di PT Interkraft sejak tahun
2012. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang di Expeditor
International (1991 – 1993), Asisten Pribadi untuk General Manager
di Singapore Airlines (1989 – 1991), Penyelia Keuangan di PT
Multipolar (1988-1989), Staf Tresuri di PT Bangkok Bank (1988).

Widjaja Karli
Direktur Pemasaran
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Tangerang, 24
September 1965.
Memperoleh gelar Bachelor of Science in Marketing dari San
Francisco State University, Amerika Serikat pada tahun 1988
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1991. Saat ini
menjabat juga sebagai Komisaris di PT Belayan River Timber sejak
tahun 2016, Komisaris di PT Narkata Rimba sejak tahun 2016,
Direktur di PT Intertrend Utama sejak tahun 2016, Direktur Utama
di PT WoodOne Integra Indonesia sejak tahun 2015, Direktur di PT
Intera Indonesia sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai
Direktur di PT Belayan River Timber (2014 – 2016), Direktur di PT
Narkata Rimba (2014 – 2016), Direktur di PT Interkraft (2002 –
2012), Komisaris di PT Intertrend Utama (1999 – 2012), Manajer
Pemasaran di Citibank (1989-1991), Account Officer di Bank Bali
(1988-1989).

Wang Sutrisno
Direktur Keuangan (Direktur Independen)
Warga Negara Indonesia, 45 tahun, lahir di Surabaya, 30 September
1971.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen
Petra, Surabaya, pada tahun 1994 dan gelar Master of Business
Management dari Oklahoma State University, Amerika Serikat,
pada tahun 1998.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016. Sebelumnya
menjabat sebagai Direktur di PT Integra Indo Lestari (2011 – 2016),
Direktur di PT Anak Jaya Bapak Sejahtera (2002 – 2011), Kepala
Departemen di Universitas Kristen Petra (1994-2002).
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Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut: Halim Rusli selaku Direktur Utama Perseroan, Hendro Rusli selaku Komisaris
Utama Perseroan dan Widjaja Karli selaku Direktur Pemasaran Perseroan adalah saudara
kandung. Stephanie Kane Ilham, selaku Komisaris Perseroan, adalah istri dari Halim Rusli.
Meity Lin-lin, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, adalah istri dari Hendro Rusli. Sjany
Tjandra, selaku Direktur Operasional Perseroan, adalah istri dari Widjaja Karli.
Rapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Direksi dan 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang
Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang
Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan
Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri.
Jumlah kompensasi total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Dewan Komisaris
per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.700.098.968, per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp1.426.622.976, dan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.383.668.220, dan Dewan
Direksi per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.441.433.232, per 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp2.116.190.448, dan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.930.388.804.
Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan
Remunerasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 34 tersebut, pelaksanaan
fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
tercantum dalam Pedoman Dewan Komisaris Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Nominasi
dan Remunerasi tertanggal 26 Maret 2015.
Tugas dan Tanggung Jawab
1. Bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memberikan rekomendasi mengenai:
a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direkasi dan/atau anggota Dewan Komisaris
berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syuarat sebagai anggota Direksi dan/atau
anggora Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai:
a. Struktur Remunerasi;
b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
c. Besaran atas Remunerasi.
7. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.
Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 1 Maret
2017 diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.
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Wang Sutrisno
Warga Negara Indonesia, 45 tahun, lahir di Surabaya, 30 September 1971.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Petra, Surabaya, pada tahun 1994
dan gelar Master of Business Management dari Oklahoma State University, Amerika Serikat,
pada tahun 1998.
Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 1 Maret 2017. Saat ini beliau juga
menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur
di PT Integra Indo Lestari (2011 – 2016), Direktur di PT Anak Jaya Bapak Sejahtera (2002 –
2011), Kepala Departemen di Universitas Kristen Petra (1994-2002).
Sebagai komitmen terhadap transparansi bagi semua pemangku kepentingan, Perseroan
menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang berperan untuk:
a. Memastikan ketaatan Perseroan terhadap segala peraturan yang berlaku serta pelaksanaan
Good Corporate Governance (“GCG”);
b. Memastikan fungsi Corporate Legal Affairs atau Legal Compliance;
c. Menjalankan tanggung jawab sosial (“CSR”) Perseroan;
d. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal;
e. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan
dengan kondisi Perseroan;
f. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan
peraturan pelaksanaannya;
g. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.
Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:
Nama
: Wang Sutrisno
Jabatan
: Sekretaris Perusahaan
Alamat
: Desa Betro, Kecamatan SedatiSidoarjo 61253
Telepon
: +62 31 8910434, +62 31 8910435, +62 31 8910436
Email
: corsec.integra@iil.co.id
Komite Audit
Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki
Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 003/ITG/03/2017 tanggal 1 Maret 2017, dimana rapat
Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat
anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:
Ketua		
Anggota
Anggota

:
:
:

Bing Hartono Poernomosidi;
Kristina Yunita W;
Beny Bachtiar.

Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa
jabatan Dewan Komisaris Perseroan.
Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Audit dan 2 (dua)
anggota Dewan Komisaris.
Bing Hartono Poernomosidi
Warga Negara Indonesia, 59 tahun, lahir di Surabaya, 4 Mei 1958.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1984.

75

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Saat ini menjabat
sebagai Direktur di PT Poernomosidi Strategic Consulting (PSC) sejak tahun 2007. Sebelumnya
menjabat sebagai Managing Partner di Prasetio, Sarwoko & Sandjaja - Ernst & Young, Surabaya
(2002 - 2006), Managing Partner di Hanadi, Sarwoko & Sandjaja - Ernst & Young, Surabaya
(2000 -2002), Direktur Utama di PT Jaya Pari Steel Tbk (1996 – 2000), Manajer di Prasetio
Utomo & Co. - Arthur Andersen & Co., SC (1990-1995), Staf Profesional di Prasetio Utomo &
Co. - Arthur Andersen & Co., SC (1984-1990).
Kristina Yunita W
Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Surabaya, 25 Juni 1976.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya pada
tahun 1998.
Menjabat sebagai General Manager IIL sejak tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai
General Manager di PT Anak Jaya Bapak Sejahtera (2007 - 2011), manajer di PT Sariguna
Primatirta (2006 – 2007), manajer di PT Samator (2002 – 2006), supervisor di PT Sama Satya
Pasifik (1999 – 2002), dan staf di PT Mitra Dharma Laksana (1998 – 1999).
Beny Bachtiar
Warga Negara Indonesia, 34 tahun, lahir di Bondowoso, 16 Oktober 1982.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Surabaya, Surabaya pada tahun 2006.
Menjabat sebagai Supervisor IIL sejak tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai supervisor
di PT Anak Jaya Bapak Sejahtera (2009 - 2011), supervisor di PT Atomtech International (2008
– 2009), staf di PT Barindo Anggun Industri (2007 – 2008), dan staf di PT Toppac Purna Cipta
(2006 – 2007).
Tujuan:
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat professional
dan independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi pengawasan yang
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
Tugas dan Tanggung Jawab
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan
kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan
lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
c. Memberi pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen
dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan
oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan
Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan
Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi
benturan kepentingan pada Perseroan;
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
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Wewenang
a. Mengakses terhadap dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana,
aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan
fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab
Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu
pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Unit Audit Internal
Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Penunjukan No. 002/
ITG/03/2017 tertanggal 1 Maret 2017, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI)
Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah
disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2017. Piagam Unit Audit Internal
adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada
saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Ketua		
Anggota
Anggota

:
:
:

Tjio Linawati
Felicia Huliana Widharma Basir
Erwin Herman Susilo

Tjio Linawati
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Surabaya, 22 Januari 1967
Memperoleh gelar Diploma 3 jurusan Akuntansi dari Universitas Surbaya, Surabaya pada
tahun 1988.
Menjabat sebagai Controller Keuangan IIL sejak tahun 2015. Sebelumnya menjabat sebagai
manajer keuangan di Perseroan (2011 - 2015), staf keuangan di Perseroan (1991 – 2011),
dan staf keuangan di PT Super Viktorindo (1989 – 1991).
Felicia Huliana Widharma Basir
Warga Negara Indonesia, 35 tahun, lahir di Jakarta, 23 Februari 1982
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Pelita Harapan,
Tangerang pada tahun 2004.
Menjabat sebagai Supervisor Keuangan IIL sejak tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai
Supervisor di Perseroan (2010-2011), supervisor di Smart Business Solution (2008-2009), staf
di PT Adhika Mekar Abadi( 2006- 2007), staf di PT Young Industry Indonesia (2004 – 2006).
Erwin Herman Susilo
Warga Negara Indonesia, 38 tahun, lahir di Tuban, 16 Februari 1979
Memperoleh gelar Diploma 3 jurusan Akuntansi dari STIE Perbanas Surabaya pada tahun 2002
Menjabat sebagai Supervisor IIL sejak tahun 2011, sebelumnya menjabat supervisor PT
Maspion (2006 – 2011), staf di PT Sinar Sosro (2004 – 2006), staf di Resoprt Tuban Tropis (
2003 – 2004 ), staf di KAP Soegeng Sutedjo (2002 – 2003).
Tujuan:
Memberikan pandangan independen dan memastikan efisiensi serta efektifitas sistem
pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan, penelitian, analisa dan rekomendasi
atas kegiatan/bidang yang diaudit.
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Tugas dan Tanggung Jawab:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen
risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,
akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan
lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa
pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama
dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, disetujui dan ditugaskan oleh Direktur
Utama.
Wewenang:
1.
2.
3.
4.

Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite
Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/
atau Komite Audit.
Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih
lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.
Rapat anggota Unit Audit Internal dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1
(satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Unit Audit Internal
dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.
8.

Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor
penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara
bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan
dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun
manajerial.
Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan, selain membuat sistem
pelatihan tersendiri, Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya dalam seminar, lokakarya
atau kursus-kursus tertentu sesuai bidang tugasnya masing-masing baik di dalam maupun
luar negeri.
Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa
Perseroan harus dapat menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat
terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan potensi terbaik.
Sebagian besar karyawan Perseroan tidak memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Namun,
untuk bidang-bidang tertentu dimana terdapat karyawan dengan keahlian khusus, Perseroan
memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus tersebut sehingga apabila salah satu
karyawan tidak ada, maka kelangsungan operasional/usaha Perseroan tidak akan terganggu
secara material.
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Perseroan saat ini memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan untuk
periode 2015 sampai dengan 2018 dan telah diakui oleh Federasi Serikat Pekerja Perkayuan
Dan Perhutanan Indonesia – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. KEP.02/ORG/1304/KAHUT/X/2016 tertanggal 7 Mei 2015. Perseroan memiliki Perjanjian
Kerja Bersama dengan PUK.SP.KAHUT.SPSI PT Integra Indocabinet tertanggal 29 Juli 2016,
yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2018 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidorajo berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.188/898/404.3.3/
VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan kewajiban pendaftaran kembali pada tanggal 31
Agustus 2018.
Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan, termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status,
jenjang pendidikan, jenjang jabatan dan jenjang usia.
Komposisi Karyawan menurut Jenjang Status
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang status dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan
Perseroan:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Perseroan
Entitas Anak:
Intertrend:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Intertrend
Interkraft:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Interkraft
Interkayu:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Interkayu
Belayan:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Belayan
Narkata:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Narkata
Intera:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Intera
Integriya:
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Integriya
Total
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2014

31 Desember
2015

2016

31 Mar 2017

341
2.719
3.060

340
2.821
3.161

1.089
1.968
3.057

1.131
1.658
2.789

185
989
1.174

176
1.154
1.330

427
1.078
1.505

428
1.494
1.922

143
870
1.013

142
827
969

346
837
1.183

353
733
1.086

-

2
2

2
2

2
2

171
87
258

168
145
313

205
70
275

199
59
258

80
42
122

80
61
141

81
63
144

87
45
132

9
22
31

70
229
299

119
528
647

132
583
715

20
8
28
5.686

27
16
43
6.258

119
24
143
6.956

120
36
156
7.060

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan
Perseroan:
> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Perseroan
Entitas Anak:
Intertrend:
> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Intertrend
Interkraft:
> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Interkraft
Interkayu:
> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Interkayu
Belayan:
> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Belayan
Narkata:
> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Narkata
Intera:
> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Intera
Integriya:

2014

31 Desember
2015

2016

2
170
111
2.777
3.060

2
183
120
2.856
3.161

3
180
119
2.755
3.057

3
155
114
2.517
2.789

133
59
982
1.174

152
59
1.119
1.330

356
70
1.079
1.505

373
170
1.379
1.922

116
47
850
1.013

118
46
805
969

213
64
906
1.183

213
64
809
1.086

-

2
2

2
2

2
2

2
34
2
220
258

2
35
3
273
313

2
38
7
228
275

2
38
7
211
258

2
26
4
90
122

2
27
5
107
141

2
27
6
109
144

2
27
6
97
132

9
22
31

62
22
215
299

108
31
508
647

110
51
554
715

-

-

76
23
44
143
6.956

85
27
44
156
7.060

-

> Strata 2
Strata 1
Diploma (D3)
< SMU dan sederajat
Total Integriya
Total

14
4
10
28
5.686

80

24
6
15
43
6.258

31 Mar 2017

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Jabatan
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan
Perseroan:
Direktur
General Manager/Assistant General
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Perseroan
Entitas Anak:
Intertrend:
Direktur
General Manager/Assistant General
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Intertrend
Interkraft:
Direktur
General Manager/Assistant General
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Interkraft
Interkayu:
Direktur
General Manager/Assistant General
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Interkayu
Belayan:
Direktur
General Manager/Assistant General
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Belayan

Manager

Manager

Manager

Manager

Manager
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2014

31 Desember
2015

2016

3
5
20
26
42
103
96
2.765
3.060

3
6
23
27
47
107
116
2.832
3.161

5
9
37
24
52
107
112
2.711
3.057

5
9
37
24
52
107
112
2.443
2.789

1
1
17
3
22
58
29
1.043
1.174

1
1
16
9
23
74
25
1.514
1.663

2
1
18
26
35
96
42
1.285
1.505

2
1
18
26
35
96
42
1.702
1.922

1
2
13
16
21
68
55
837
1.013

1
2
12
14
21
64
51
804
969

2
3
20
29
68
65
64
932
1.183

2
3
20
29
68
65
64
835
1.086

-

2
2

2
2

2
2

3
2
10
9
52
182
258

3
2
10
9
55
234
313

3
1
13
11
64
183
275

3
1
13
11
64
166
258

31 Mar 2017

Keterangan
Narkata:
Direktur
General Manager/Assistant General Manager
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Narkata
Intera:
Direktur
General Manager/Assistant General Manager
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Intera
Integriya:
Direktur
General Manager/Assistant General Manager
Senior Manager/ Manager
Assistant Manager
Supervisor/Coordinator
Mandor/Foreman
Staff/Administrator
Line Leader/Operator/Buruh
Total Integriya
Total

2014

31 Desember
2015

2016

3
2
3
8
34
72
122

3
2
3
8
34
91
141

3
2
3
8
34
94
144

3
2
3
8
28
88
132

1
3
2
3
22
31

1
7
11
8
39
232
299

2
1
8
10
21
15
50
540
647

2
1
8
10
21
15
50
608
715

1
3
1
5
8
10
28
5.686

1
2
4
7
15
14
43
6.258

2
5
9
15
21
91
143
6.956

2
5
9
15
21
104
156
7.060

31 Mar 2017

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Usia
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan
Perseroan:
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Perseroan
Entitas Anak:
Intertrend:
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Intertrend
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2014

31 Desember
2015

2016

54
284
578
2.109
35
3.060

55
298
565
2.195
48
3.161

55
418
564
1.999
21
3.057

55
408
554
1.751
21
2.789

4
43
156
925
46
1.174

4
43
196
1.035
52
1.330

5
51
282
1.021
146
1.505

5
53
444
1.254
166
1.922

31 Mar 2017

Keterangan
Interkraft:
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Interkraft
Interkayu:
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Interkayu
Belayan
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Belayan
Narkata
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Narkata
Intera
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Intera
Integriya
>= 50 tahun
40 – 49 tahun
30 – 39 tahun
20 – 29 tahun
18 – 19 tahun
Total Integriya
Total

2014

31 Desember
2015

2016

5
34
168
779
27
1.013

5
28
156
754
26
969

5
46
259
811
62
1.183

5
46
259
714
62
1.086

-

1
1
2

1
1
2

1
1
2

23
43
73
114
5
258

23
44
72
162
12
313

21
47
89
90
28
275

21
47
72
90
28
288

18
30
36
37
1
122

18
32
35
55
1
141

19
33
34
56
2
144

19
33
34
44
2
132

1
1
8
21
31

3
27
52
196
19
299

7
28
111
473
28
647

7
28
139
513
28
715

1
1
6
20
28
5.686

1
2
9
31
43
6.258

2
11
35
88
7
143
6.956

2
11
35
101
7
156
7.060

31 Mar 2017

Komposisi Karyawan menurut Aktivitas Usaha
Komposisi karyawan Perseroan menurut aktivitas usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan
Perseroan:
Manufaktur
Total Perseroan
Entitas Anak:
Intertrend:
Manufaktur
Total Intertrend
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2014

31 Desember
2015

2016

31 Mar 2017

3.060
3.060

3.161
3.161

3.057
3.057

2.789
2.789

1.174
1.174

1.330
1.330

1.505
1.505

1.922
1.922

Keterangan
Interkraft:
Manufaktur
Total Interkraft
Interkayu:
Non-Operasional Holding
Total Interkayu
Belayan:
Konsesi Hutan
Total Belayan
Narkata:
Konsesi Hutan
Total Narkata
Intera:
Manufaktur
Total Intera
Integriya:
Retail dan Distribusi
Total Integriya
Total

2014

31 Desember
2015

2016

31 Mar 2017

1.013
1.013

969
969

1.183
1.183

1.086
1.086

-

2
2

2
2

2
2

258
258

313
313

275
275

288
288

122
122

141
141

144
144

132
132

31
31

299
299

647
647

715
715

28
28
5.686

43
43
6.258

143
143
6.956

156
156
7.060

Komposisi Karyawan menurut Lokasi
Komposisi karyawan Perseroan menurut lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan
Perseroan:
Jawa Timur
Total Perseroan
Entitas Anak:
Intertrend:
Jawa Timur
Total Intertrend
Interkraft:
Jawa Timur
Total Interkraft
Interkayu:
Jawa Timur
Total Interkayu
Belayan:
Kalimantan Timur
Total Belayan
Narkata:
Kalimantan Timur
Total Narkata
Intera:
Jawa Timur
Total Intera
Integriya:
Jawa Timur
Total Integriya
Total
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2014

31 Desember
2015

2016

31 Mar 2017

3.060
3.060

3.161
3.161

3.057
3.057

2.789
2.789

1.174
1.174

1.330
1.330

1.505
1.505

1.922
1.922

1.013
1.013

969
969

1.183
1.183

1.086
1.086

-

2
2

2
2

2
2

258
258

313
313

275
275

288
288

122
122

141
141

144
144

132
132

31
31

299
299

647
647

715
715

28
28
5.686

43
43
6.258

143
143
6.956

156
156
7.060

Tenaga kerja asing
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 5 (lima) orang
tenaga kerja asing yang menempati berbagai posisi, sebag2aimana diuraikan pada tabel berikut:
Nama
Joel Lim Lin

Jabatan
Quality Control
Manager

Rudolf Wilhem Production
Engineer

Warga
Negara

IMTA

Masa Berlaku sd

No. KITAS

Filipina

No. 569/329/01.5.77/2017

30 April 2018

2C21CD0292-R

Masa
Keterangan
Berlaku sd
30 April
2018

Jerman No. 569/7665/404.3.3/2015 24 Oktober 2017 2C21CD1615-Q 24 Oktober
2017
2C21CD1091-Q

2 Agustus
2017

Perseroan

Albert Fonga

Mechanical
Engineer

Italia

Tomoyuki
Miyauchi

Direktur
Keuangan

Jepang

No. 569/60/404.5.15/2017

7 Mei 2018

2C11CD0539-Q 7 Juni 2017

WII

Jepang

No. 569/59/404.5.15/2017

7 Mei 2018

2C11CD0538-Q 7 Juni 2017

WII

Ikuo Motoyama Research and
Development
Manager

No. 559/5166/404.3.3/2015 2 Agustus 2017

Perseroan

Perseroan

Kesejahteraan Sosial
Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan
dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh
karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:
Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
Program Pensiun
Tunjangan hari raya keagamaan
Pelayanan medis dan BPJS kesehatan
Sumbangan sosial (suka dan duka)
Rekreasi
Telekomunikasi bagi karyawan dengan jenjang jabatan tertentu
Tunjangan pendidikan anak karyawan yang berprestasi
Reward atas loyalitas karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun
Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada
Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum
yang berlaku.
Sistem Pengendalian Internal (“SPI”)
Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga
mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai
alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan
prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus
meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.
SPI telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin
sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi :
•
Penyusunan Pedoman Self Assessment penerapan Good Coorporate Governance (GCG),
dan pelaksanaan self assessment-nya.
•
Penyusunan Pedoman Risk Base Audit (RBA).
•
Melakukan tugas pendampingan (Counter Part) bagi Auditor Eksternal (KAP).
•
Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Eksternal Auditor (KAP).
•
Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan Work Shop.
•
Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan
yang independen, dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
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Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini
tidak menjamin tidak ada risiko penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Perseroan
berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan
kinerja Perusahaan pada umumnya.
9.

Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun
tidak langsung pada 7 (tujuh) Entitas Anak Langsung dan 1 (satu) Entitas Anak Tidak Langsung.
A. Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 7 (tujuh) Entitas Anak Langsung
dengan kepemilikan diatas 50%, sebagai berikut:
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nama Perusahaan

Persentase
Kepemilikan

Kegiatan Usaha

PT Intertrend Utama

Perindustrian dan perdagangan hasil 99,00%
industri
kepemilikan
langsung oleh
Perseroan
PT Interkraft
Perdagangan, pembangunan,
99,00%
pertambangan, perindustrian,
kepemilikan
pertanian, pengangkutan,
langsung oleh
percetakan dan jasa
Perseroan
PT Inter Kayu Mandiri Jasa
80,00%
kepemilikan
langsung oleh
Perseroan
PT Belayan River
Kehutanan, industri, perdagangan,
99,00%
Timber
impor dan keagenan
kepemilikan
langsung oleh
Perseroan
PT Narkata Rimba
Kehutanan, industri, perdagangan,
99,00%
impor dan keagenan
kepemilikan
langsung oleh
Perseroan
PT Intera Indonesia
Industri, jasa, perdagangan,
99,00%
pembangunan, pengangkutan,
kepemilikan
pertanian, peternakan, perikanan,
langsung oleh
perkebunan, kehutanan, dan
Perseroan
pertambangan
PT Integriya
Perdagangan dan jasa
99,00%
Dekorindo
kepemilikan
langsung oleh
Perseroan
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Tahun
Keterangan
Penyertaan
Operasional
Awal
2012
Sudah Beroperasi

2012

Sudah Beroperasi

2015

Sudah Beroperasi

2012

Sudah Beroperasi

2011

Sudah Beroperasi

2012

Sudah Beroperasi

2013

Sudah Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari masing-masing Entitas Anak Langsung dibandingkan
dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset, dan jumlah liabilitas dari laporan
keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebagai berikut:
		
Nama Perusahaan
Perseroan
PT Intertrend Utama
PT Interkraft
PT Inter Kayu Mandiri
PT Belayan River Timber
PT Narkata Rimba
PT Intera Indonesia
PT Integriya Dekorindo
Eliminasi
Jumlah Konsolidasi

(dalam Rupiah)
Kontribusi terhadap Kontribusi terhadap Kontribusi terhadap
Kontribusi terhadap
Laba (rugi) sebelum
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Pendapatan
pajak
721.991.285.692
226.082.727.426 1.748.598.784.324
715.964.754.853
268.280.536.674
33.617.011.508
643.789.530.229
310.904.984.135
128.376.213.013
7.085.070.404
551.351.273.799
282.929.357.109
77.000.321.155
(2.242.692.473)
75.866.792.817
44.449.499.492
185.006.814.595
8.447.098.068
322.969.591.993
240.180.865.944
61.344.043.338
11.938.939.766
123.485.183.728
68.490.816.246
136.741.268.362
34.712.415.959
171.087.267.570
113.015.861.751
36.204.535.529
(11.752.835.055)
105.934.757.320
96.351.811.009
(291.556.039.319)
(112.806.511.081)
(661.208.971.285)
(220.446.721.870)
1.323.388.979.039
195.081.224.522 3.081.874.210.495 1.651.841.228.669

A1. PT Intertrend Utama (“Intertrend”)
Pendirian dan Kegiatan Usaha
Intertrend, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia. Intertrend didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Intertrend No.
04 tanggal 4 Maret 1993 sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 52 tanggal 27 Juli 1995
dan Akta No. 49 tanggal 23 Januari 1996, dibuat di hadapan Ida Yudayati, S.H., Notaris di
Sidoarjo. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan No. 02-5.886.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, didaftarkan dalam buku register
yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Nomor 1222/1996 Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Juli 1996.
Anggaran Dasar Intertrend telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 2 September 2016, dibuat oleh Dyah Ayu
Ambarwati, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta mana telah disetujui oleh dan
diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham
berdasarkan (i) Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Intertend No. AHU-0016497.
AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 14 September 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0106811.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14
September 2016; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0079734 tanggal 14 September 2016 (“Anggaran Dasar Intertrend”).
Intertrend berdomisili di Jl. Industri No. 28 RT 010/ RW 003 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Telepon: (031) 894 9491 / 92, No. Fax: (031) 892 8377
Maksud dan tujuan Intertrend sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Intertrend No. 10 tanggal 10 Maret
2008, dibuat di hadapan Choiriyah, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta mana telah disetujui oleh
Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Intertrend No. AHU-24133.AH.01.02.Tahun 2008,
yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.
AHU-0035344.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008, adalah berusaha dalam bidang
perindustrian dan perdagangan hasil industri tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut di atas Intertrend dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.
b.

Mengusahakan perusahaan yang bergerak di lapangan perindustrian, dengan mendirikan
dan mengusahakan industri permeubelan;dan
Memperdagangkan hasil usaha tersebut di atas, baik di pasaran dalam negeri maupun luar
negeri secara eksport dan usaha-usaha lain yang ada hubungannya dengan usaha tersebut.
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Kegiatan usaha Intertrend saat ini berfokus di bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan
produk building component berbahan dasar kayu lainnya dengan orientasi pasar di Amerika
dan negara-negara Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Belanda.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Anggaran Dasar Intertrend, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
:
Direktur
:
Dewan Komisaris
Komisaris
:

Meity Linlin
Widjaja Karli
Halim Rusli

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Anggaran Dasar Intertrend, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang
saham adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
PT Duta Emerald Utama
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Persentase
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Kepemilikan(%)
155.006
155.006.000.000
154.096
910
155.006
-

154.096.000.000
910.000.000
155.006.000.000
-

99,42
0,58
100

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Intertrend yang berasal dari laporan
keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014.
Laporan keuangan konsolidasian Intertrend tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai
perubahan mata uang fungsional dari Dolar Amerika Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR)
yang ditandatangani oleh Agustina Felisia.
(dalam Rupiah)
Keterangan
POSISI KEUANGAN
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Modal saham
Tambahan modal disetor
Surplus revaluasi aset tetap – bersih
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

2014
204.545.854.980
105.824.741.280
310.370.596.260
171.455.971.487
12.249.962.088
183.705.933.575
35.000.000.000
20.000.000.000
35.615.727.069
15.137.118.402
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31 Desember
2015
256.140.861.752
137.540.081.575
393.680.943.327
222.012.368.521
13.450.833.567
235.463.202.088
55.000.000.000
29.739.826.595
34.619.020.345

2016
304.008.771.450
339.780.758.779
643.789.530.229
264.509.814.883
46.395.169.252
310.904.984.135
155.006.000.000
115.574.793.802
34.619.020.345

(dalam Rupiah)
Keterangan
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

a.

2014
20.911.817.214
126.664.662.685
310.370.596.260

31 Desember
2015
38.858.894.299
158.217.741.239
393.680.943.327

2016
27.684.731.947
332.884.546.094
643.789.530.229

Aset Tidak Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset tidak lancar Intertrend adalah sebesar
Rp339.780.758.779, terjadi kenaikan sebesar 147,04% atau setara dengan Rp202.240.677.204
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp137.540.081.575.
Peningkatan tersebut terutama dikarenakan Intertrend melakukan revaluasi aset tetap yang
menyebabkan meningkatnya saldo aset tetap.
b.

Jumlah Aset

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Intertrend adalah sebesar Rp643.789.530.229,
terjadi kenaikan sebesar 63,53% atau setara dengan Rp250.108.586.902 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp393.680.943.327. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena Intertrend melakukan revaluasi aset tetap yang menyebabkan
meningkatnya saldo aset tetap dan peningkatan terhadap uang muka pembelian aset tetap.
c.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka panjang Intertrend adalah sebesar
Rp46.395.169.252, terjadi kenaikan sebesar 244,92% atau setara dengan Rp32.944.335.685
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.450.833.567.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas pajak tangguhan akibat
revaluasi aset tetap.
d.

Jumlah Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Intertrend adalah sebesar Rp310.904.984.135,
terjadi kenaikan sebesar 32,04% atau setara dengan Rp75.441.782.047 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp235.463.202.088. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena Intertrend melakukan revaluasi aset tetap yang menyebabkan
meningkatnya nilai liabilitas pajak tangguhan Intertrend, tambahan atas utang pembiayaan dan
meningkatnya utang bank seiring dengan kenaikan kegiatan operasional Intertrend.
e.

Jumlah Ekuitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Intertrend adalah sebesar Rp332.884.546.094,
terjadi kenaikan sebesar 110,40% atau setara dengan Rp174.666.804.855 bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp158.217.741.239. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan karena terdapat setoran modal oleh pemegang saham Intertrend
dan karena Intertrend melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2016.
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(dalam Rupiah)
Keterangan
LABA RUGI
Penjualan bersih
Laba bruto
Laba tahun berjalan
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan

a.

2014
167.298.304.160
30.848.733.896
3.760.741.092
3.779.689.754

31 Desember
2015
248.524.196.112
63.586.153.440
17.195.194.080
31.553.078.554

2016
268.280.536.674
80.157.562.138
23.901.670.068
110.660.804.855

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, penjualan Intertrend adalah sebesar
Rp248.524.196.112, terjadi peningkatan sebesar Rp81.225.891.952 atau setara dengan 48,55%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp167.298.304.160. Peningkatan penjualan terjadi karena adanya peningkatan kuantitas atas
penjualan ekspor dan peningkatan jumlah pelanggan baru baik ekspor maupun lokal.
b.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor Intertrend adalah
sebesar Rp63.586.153.440, terjadi peningkatan sebesar Rp32.737.419.544 atau setara dengan
106,12% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp30.848.733.896. Peningkatan laba kotor terjadi karena efisiensi atas pemakaian
bahan baku dan kenaikan kuantitas penjualan sehingga beban pabrikasi tetap menurun.
c.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba tahun berjalan Intertrend
adalah sebesar Rp23.901.670.068, terjadi peningkatan sebesar Rp6.706.475.988 atau setara
dengan 39,00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp17.195.194.080. Peningkatan laba tahun berjalan terjadi karena adanya kenaikan
pada penjualan Intertrend sebesar 7,95% serta efisiensi atas proses produksi yakni efisiensi
pemakaian bahan baku, sedangkan beban pabrikasi nilainya tetap.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba tahun berjalan Intertrend
adalah sebesar Rp17.195.194.080, terjadi peningkatan sebesar Rp13.434.452.988 atau setara
dengan 357,23% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp3.760.741.092. Peningkatan laba tahun berjalan terjadi karena adanya peningkatan
kuantitas penjualan ekspor seiring dengan peningkatan laba kotor.
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d.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Intertrend adalah sebesar Rp110.660.804.855, terjadi peningkatan sebesar
Rp79.107.726.301 atau setara dengan 250,71% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp31.553.078.554. Peningkatan jumlah penghasilan
komprehensif tahun berjalan terjadi karena adanya penambahan pada surplus revaluasi aset
tetap.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Intertrend adalah sebesar Rp31.553.078.554, terjadi peningkatan sebesar
Rp27.773.388.800 atau setara dengan 734,80% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.779.689.754. Peningkatan jumlah penghasilan
komprehensif tahun berjalan terjadi karena adanya peningkatan kuantitas penjualan ekspor
dan penambahan dari selisih kurs akibat penjabaran laporan keuangan pada tahun 2015.
A2. PT Interkraft (“Interkraft”)
Pendirian dan Kegiatan Usaha
Interkraft, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia. Interkraft didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Interkraft No. 12
tanggal 8 Januari 2002, dibuat di hadapan Ida Yudyati, S.H., Notaris di Sidoarjo. Akta tersebut
telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan No. C-05345 HT.01.01.TH.2002 tanggal 2 April 2002, didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten
Sidoarjo di bawah No. 92/BH.1317/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 dan diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 2003, Tambahan No. 11130 tahun 2003.
Anggaran Dasar Interkraft telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 30 Juni 2016, dibuat oleh Dyah Ayu Ambarwati,
S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta mana telah disetujui oleh serta diberitahukan
kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan
(i) Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Interkraft No. AHU0013760.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0089204.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1
Agustus 2016; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Interkraft
No. AHU-AH.01.03-0068172 tanggal 1 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0089204.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 1
Agustus 2016
Interkraft berdomisili di Jl. Rajawali Industri, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur Telepon: (031) 891 2314, No. Fax: (031) 891 1108
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Maksud dan tujuan Interkraft Interkraft sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar Interkraft yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Interkraft No. 09 tanggal 10 Maret 2008, dibuat di hadapan Choiriyah, S.H., Notaris di
Sidoarjo, akta mana telah disetujui oleh Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum
Kemenkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.
AHU-24037.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0035194.AH.01.09.Tahun 2008
tanggal 8 Mei 2008 yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan,
perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut di atas Interkraft dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk antara lain Perdagangan
Lokal, Antar Pulau, Import dan Eksport, Perekanan (Laveransir), Supplier, Grosier,
Distributor dan Peragenan; baik usaha sedemikian itu atas resiko dan untung rugi Interkraft
sendiri maupun atas dasar upah komisi dan untung rugi pihak lain;

b.

Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan Umum termasuk antara lain Perumahan
(Real-Estate), bertindak sebgai kontraktor Gedung, Jalan, Jembatan Irigasi, Instalasi
Listrik, Air, Perawatan dan Pembetulan (Renovasi) Gedung;

c.

Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan Umum antara lain Pertambangan Emas,
Batu-Bara, Pasir-batu, Kapur, Eksplorasi dan Eksploitasi Air Mineral, Nikel, Timah dan
Logam, Besi dan Bijih Besi, Pengeboran, Penggalian Batu Tambang, Tanah Liat, Granit,
Gamping dan Pasir dengan kegiatan penggalian, Pengolahan dan memasarkan hasilhasilnya;

d.

Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian, termasuk antara lain Industri Pakaian Jadi
(Garment), Furniture, Industri Bahan Bangunan, Industri Makanan dan Minuman, Industri
Kimia, Industri Perkayuan termasuk Industri Tanaman Hutan, Penggergajian Kayu Lapis;

e.

Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian termasuk antara lain tanaman pangan, antara
lain akan tetapi tidak terbatas pada Perkebunan Coklat, Kopi, Kelapa Sawit, Karet, Kapas,
Teh, Tembakau, Kehutanan dan lain sebagainya;

f.

Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan, baik Darat maupun Sungai, untuk orang
dan barang dengan menggunakan Truk, Bus dan Kendaraan lainnya;

g.

Menjalankan usaha dalam bidang Percetakan pada umumnya, termasuk penjilidan,
Penerbitan, Fotocopy, Reproduksi, Kartonage, Design Grafis;

h.

Menjalankan usaha dalam bidang Jasa pada umumnya, termasuk Periklanan, Hiburan,
Jasa Manajemen, Konsultan untuk Jasa Tenaga Kerja, kecuali Jasa dalam bidang Hukum
dan Pajak.

Kegiatan usaha Interkraft saat ini berfokus di bidang produksi mebel berbahan dasar kayu baik
untuk pasar lokal maupun ekspor.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 2 September 2016, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham
dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079877 tanggal 14 September
2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan
No. AHU-0107029.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:
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Direksi
Direktur Utama
:
Direktur
:
Dewan Komisaris
Komisaris
:

Dra. Syany Tjandra
Hendro Rusli
Halim Rusli

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 30 Juni 2016, dibuat oleh
Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pasuruan, akta mana telah disetujui
oleh Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan
Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Interkraft No. AHU-0013760.AH.01.02.Tahun
2016 tanggal 1 Agustus 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan
ketentuan UUPT dengan No. AHU-0089204.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016,
struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
PT Alam Mentari Sejahtera
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Persentase
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Kepemilikan(%)
118.000
118.000.000.000
116.820
1.180
118.000
-

116.820.000.000
1.180.000.000
118.000.000.000
-

99
1
100

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Interkraft yang berasal dari laporan
keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan keuangan Interkraft tanggal 31 Desember 2016 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra,
auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas mengenai perubahan mata uang fungsional dari
Dolar Amerika Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR), ditandatangani oleh Agustina Felisia.
Laporan keuangan konsolidasian Interkraft tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, Tanumihardja &
Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan
opini wajar tanpa pengecualian (wajar tanpa modifikasian), ditandatangani oleh Ahmad Nadhif.
(dalam Rupiah)
Keterangan
POSISI KEUANGAN
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Modal saham
Tambahan modal disetor
Surplus revaluasi aset tetap – bersih
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

2014
115.066.660.768
114.858.607.080
229.925.267.848
84.224.819.401
11.074.807.503
95.299.626.904
20.000.000.000
45.000.000.000
27.318.750.040
12.931.049.426
29.375.841.478
134.625.640.944
229.925.267.848
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31 Desember
2015
209.113.920.637
219.093.611.159
428.207.531.796
173.945.166.616
104.820.279.675
278.765.446.291
65.000.000.000
27.966.942,779
56.475.142.726
149.442.085.505
428.207.531.796

2016
187.912.658.231
363.438.615.568
551.351.273.799
163.829.618.421
119.099.738.688
282.929.357.109
118.000.000.000
114.912.116.985
27.966.942.779
7.542.856.926
268.421.916.690
551.351.273.799

a.

Aset Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset lancar Interkraft adalah sebesar Rp209.113.920.637,
terjadi kenaikan sebesar Rp94.047.259.869 atau setara dengan 81,73% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp115.066.660.768. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan terdapat peningkatan pada akun kas dan setara kas, persediaan
dan uang muka pembelian persediaan Interkraft yang digunakan untuk kebutuhan produksi.
b.

Aset Tidak Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset tidak lancar Interkraft adalah sebesar
Rp363.438.615.568, terjadi kenaikan sebesar Rp144.345.004.409 atau setara dengan 65,88%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp219.093.611.159.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Interkraft melakukan revaluasi aset tetap
yang menyebabkan meningkatnya saldo aset tetap Interkraft.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset tidak lancar Interkraft adalah sebesar
Rp219.093.611.159, terjadi kenaikan sebesar Rp104.235.004.079 atau setara dengan 90,75%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp114.858.607.080.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan terdapat pembelian aset tetap berupa tanah dan
bangunan di Lamongan untuk perluasan pabrik dan kantor Interkraft.
c.

Jumlah Aset

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset Interkraft adalah sebesar Rp428.207.531.796,
terjadi kenaikan sebesar Rp198.282.263.948 atau setara dengan 86,24% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp229.925.267.848. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan karena terdapat peningkatan pada uang muka pembelian impor
Interkraft yang digunakan untuk kebutuhan produksi dan terdapat pembelian aset tetap berupa
tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik dan kantor Interkraft.
d.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas jangka pendek Interkraft adalah sebesar
Rp173.945.166.616, terjadi kenaikan sebesar Rp89.720.347.215 atau setara dengan 106,52%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp84.224.819.401.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan terdapat penambahan utang bank dari PT Bank
Negara Indonesia (persero) Tbk yang digunakan untuk modal kerja dan investasi oleh Interkraft.
e.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas jangka panjang Interkraft adalah sebesar
Rp104.820.279.675, terjadi kenaikan sebesar Rp93.745.472.172 atau setara dengan 846,47%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp11.074.807.503.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan terdapat penambahan utang bank dari PT Bank
Negara Indonesia (persero) Tbk yang digunakan untuk modal kerja dan investasi oleh Interkraft.

94

f.

Jumlah Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Interkraft adalah sebesar Rp278.765.446.291
terjadi kenaikan sebesar Rp183.465.819.387 atau setara dengan 192,51% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp95.299.626.904. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan terdapat penambahan utang bank dari PT Bank Negara Indonesia (persero)
Tbk yang digunakan untuk modal kerja dan investasi oleh Interkraft.
g.

Jumlah Ekuitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Interkraft adalah sebesar Rp268.421.916.690,
terjadi kenaikan sebesar Rp118.979.831.185 atau setara dengan 79,62% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp149.442.085.505. Peningkatan
tersebut karena terdapat setoran modal dan revaluasi aset tetap.
(dalam Rupiah)
Keterangan
LABA RUGI
Penjualan bersih
Laba bruto
Laba (rugi) tahun berjalan
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan

a.

2014
129.023.230.860
17.136.022.382
1.916.040,180
1.572.148.590

31 Desember
2015
121.776.670.080
24.953.675.184
(2.273.385.744)
12.725.813.529

2016
128.376.213.013
50.840.246.251
4.224.645.855
118.979.831.185

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor Interkraft adalah
sebesar Rp50.840.246.251, terjadi peningkatan sebesar Rp25.886.571.067 atau setara
dengan 103,74% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp24.953.675.184. Peningkatan laba kotor disebabkan adanya kenaikan pada
penjualan Interkraft sebesar 5,42% dan efisiensi terhadap biaya produksi.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor Interkraft adalah sebesar
Rp24.953.675.184, terjadi peningkatan sebesar Rp7.817.652.802 atau setara dengan 45,62%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp17.136.022.382. Peningkatan laba kotor terutama terjadi karena di tahun 2015, Interkraft
melakukan efisiensi terhadap biaya produksi.
b.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba tahun berjalan Interkraft
adalah sebesar Rp4.224.645.855, terjadi peningkatan sebesar Rp6.498.031.599 atau setara
dengan 285,83% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
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2015 sebesar (Rp2.273.385.744). Peningkatan laba tahun berjalan terutama terjadi karena
adanya kenaikan pada penjualan Interkraft sebesar 5,42% di tahun 2016 sedangkan di tahun
2015 mengalami kerugian disebabkan adanya kerugian terkait penjualan aset tetap.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, rugi tahun berjalan Interkraft
adalah sebesar (Rp2.273.385.744), terjadi penurunan sebesar Rp4.189.425.924 atau setara
dengan 218,65% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014 sebesar Rp1.916.040.180. Peningkatan rugi tahun berjalan terutama terjadi karena
pada tahun 2015 terdapat rugi pada penjualan aset tetap, tetapi pada tahun 2015 Interkraft
melakukan efisiensi terhadap biaya produksi sehingga laba kotornya mengalami peningkatan.
c.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Interkraft adalah sebesar Rp118.979.831.185, terjadi penurunan sebesar
Rp106.254.017.656 atau setara dengan 834,95% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp12.725.813.529. Peningkatan jumlah penghasilan
komprehensif tahun berjalan terjadi karena adanya penambahan pada surplus revaluasi aset
tetap.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Interkraft adalah sebesar Rp12.725.813.529, terjadi peningkatan sebesar
Rp11.153.664.939 atau setara dengan 709,45% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.572.148.590. Peningkatan jumlah penghasilan
komprehensif tahun berjalan terjadi karena adanya penambahan dari selisih kurs akibat
penjabaran laporan keuangan pada tahun 2015.
A3. PT Inter Kayu Mandiri (“Interkayu”)
Pendirian dan Kegiatan Usaha
Interkayu, berkedudukan di Sidoarjo, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia. Interkayu didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Interkayu No.
5 tanggal 19 Agustus 2015 dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Pasuruan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkuham melalui
Keputusan Menkuham Nomor AHU-2455440.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 10 September 2015.
Akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-3552084.
AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 10 September 2015 (“Akta Pendirian Interkayu”).
Interkayu berdomisili di Jl. Raya Industri No. 678 RT13/ RW 07, Desa Betro, Kecamatan Sedati,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. No. Telepon: (031) 891 0434 , No. Fax: (031) 891 1391.
Maksud dan tujuan Interkayu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Interkayu
adalah jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Interkayu dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a.

Berusaha dalam bidang jasa perencanaan, koordinasi, konsolidasi, pengembangan,
pengendalian, dan pengelolaan atas kepemilikan saham dan kegiatan operasional
perusahaan lain;
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b.

Berusaha dalam bidang jasa lainnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen, fasilitas,
dan finansial perusahaan; dan

c.

Berusaha dalam bidang pembangunan dan pembentukan perusahaan.

Kegiatan usaha Interkayu saat ini adalah kegiatan non-operating holding bagi Entitas Anak
Tidak Langsung.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Interkayu No. 12 tanggal 2
September 2016 dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam database
Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
No. AHU-AH.01.03-0079878 tanggal 14 September 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. 0107030.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal
14 September 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

: Dra. Syany Tjandra
: Meity Linlin
: Sandy Angdjaja

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pendirian Interkayu, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham

Persentase
Kepemilikan(%)

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar

16.560

16.560.000.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
Sandy Angdjaja

13.248
3.312

13.248.000,00
3.312.000,00

80,0
20,0

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

16.560

16.560.000.000,00

100,0

-

-

Jumlah saham dalam portepel

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Interkayu yang berasal dari laporan
keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
Laporan keuangan Interkayu tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor
independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
modifikasian, ditandatangani oleh Pradhono.
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Laporan keuangan Interkayu tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode dari tanggal
pendirian sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tidak diaudit.
(dalam Rupiah)
31 Desember
2015 *
2016

Keterangan
POSISI KEUANGAN
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Modal saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba (defisit)
Kepentingan non-pengendali
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

22.189.188.703
13.667.744.193
35.856.932.896
2.496.168.261
2.496.168.261
16.560.000.000
244.818
16.800.519.817
33.360.764.635
35.856.932.896

56.748.445.398
19.118.347.419
75.866.792.817
43.781.862.913
667.636.579
44.449.499.492
16.560.000.000
41.200.000
(994.153.387)
15.810.246.712
31.417.293.325
75.866.792.817

* Catatan: Tidak diaudit

a.

Aset Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset lancar Interkayu adalah sebesar Rp56.748.445.398,
terjadi kenaikan sebesar Rp34.559.256.695 atau setara dengan 155,75% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp22.189.188.703. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena terdapat peningkatan pada piutang usaha, persediaan dan uang
muka pembelian yang disebabkan WII, entitas anak, mulai beroperasi secara komersial di
bulan Maret 2016.
b.

Aset Tidak Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset tidak lancar Interkayu adalah sebesar
Rp19.118.347.419, terjadi kenaikan sebesar Rp5.450.603.226 atau setara dengan 39,88%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.667.744.193.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena terdapat aktivitas investasi berupa uang
muka pembelian dan pembelian aset tetap untuk menunjang aktivitas operasional WII, entitas
anak.
c.

Jumlah Aset

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Interkayu adalah sebesar Rp75.866.792.817,
terjadi kenaikan sebesar Rp40.009.859.921 atau setara dengan 111,58% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp35.856.932.896. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena terdapat peningkatan pada piutang usaha, persediaan, uang muka
pembelian dan pembelian aset tetap terkait dengan aktivitas operasional WII, entitas anak,
yang di mulai pada bulan Maret 2016.

98

d.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka pendek Interkayu adalah sebesar
Rp43.781.862.913, terjadi kenaikan sebesar Rp41.285.694.652 atau setara dengan 1653,96%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.496.168.261.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena terdapat perolehan utang bank sebesar
USD1.600.000 yang digunakan untuk modal kerja serta kenaikan utang usaha terkait pembelian
bahan baku.
e.

Jumlah Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Interkayu adalah sebesar Rp44.449.499.492
terjadi kenaikan sebesar Rp41.953.331.231 atau setara dengan 1680,71% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.496.168.261. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan terdapat perolehan utang bank sebesar USD1.600.000 yang digunakan
untuk modal kerja serta kenaikan utang usaha terkait pembelian bahan baku.
(dalam Rupiah)
31 Desember
2015
2016

Keterangan
LABA RUGI
Penjualan bersih
Laba bruto
Laba tahun berjalan
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan

a.

764.635
764.635

77.000.321.155
4.098.706.636
(1.984.671.310)
(1.984.671.310)

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, rugi tahun berjalan Interkayu
adalah sebesar (Rp1.984.671.310), terjadi penurunan sebesar Rp1.985.435.945 atau setara
dengan 259.658% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 sebesar 764.635. Peningkatan rugi tahun 2016 disebabkan karena WII, entitas anak,
baru mulai beroperasi secara komersial di bulan Maret 2016 dan adanya beban bunga.
A4. PT Belayan River Timber (“Belayan”)
Pendirian dan Kegiatan Usaha
Belayan, berkedudukan di Kota Samarinda, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia. Belayan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Samarinda Forest
Development Company No. 13 tanggal 31 Januari 1972 dibuat di hadapan Mohamad Ali, Notaris
di Djakarta. Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
(saat ini Menkumham) berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/545/5 tanggal 23 Desember 1977.
Belayan mengubah nama dari semula PT Samarinda Forest Development Company menjadi
PT Belayan River Timber berdasarkan Akta Perubahan PT Samarinda Forest Development
Company No. 12 tanggal 24 Oktober 1977 dibuat di hadapan Mohamad Ali, Notaris di Djakarta,
akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. Y.A.5/545/5 tanggal 23 Desember 1977.

99

Anggaran Dasar Belayan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Belayan No. 4 tanggal 21 Juli
2016 dibuat dihadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan.
Akta mana telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0013769.
AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0089273.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016;
dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum
Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Belayan No. AHU-AH.01.03-0068218 tanggal 1 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0089273.AH.01.11.TAHUN 2016
tanggal 1 Agustus 2016.
Belayan berdomisili di Jl. Pelita Perum. Pesona Mahakam Ruko No. 9 Harapan Baru, Kecamatan
Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 726 8020, No. Fax: (0541)
726 8822.
Maksud dan tujuan Belayan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Belayan
yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 221
tanggal 18 Mei 2009, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
adalah kehutanan, industri, perdagangan, impor dan keagenan. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut di atas Belayan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang kehutanan dan pengusahaan hutan;
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian pengolahan serta pemanfaatan
hasil dari hutan;
c. Memperdagangkan hasil-hasil dari usaha-usaha hutan baik dalam maupun luar negeri;
d. Mengimpor bahan-bahan/alat-alat serta mesin-mesin yang diperlukan untuk usaha
kehutanan;
e. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun
dari luar negeri, yang berhubungan dengan kehutanan
Kegiatan usaha Belayan saat ini berfokus di bidang konsesi hutan alam yang menghasilkan
kayu bulat.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Belayan No. 16
tanggal 5 September 2016 dibuat dihadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Pasuruan yang telah diberitahukan melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079881 tanggal 14 September 2016 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0107040.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal
14 September 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Belayan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Dewan Komisaris
Komisaris

:
:
:
:

Dr. Untung Iskandar
Halim Rusli
Ir. Andreas Nugroho Adi
Hendro Rusli

:

Widjaja Karli

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Belayan No. 16 tanggal
5 September 2016 dibuat dihadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
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Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
PT Integra Indo Lestari
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Persentase
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Kepemilikan(%)
679.070
67.907.000.000
672.280
6.790
679.070
-

67.228.000.000
679.000.000
67.907.000.000
-
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1
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Ikhtisar Data Keuangan Penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Belayan yang berasal dari laporan
keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan keuangan Belayan tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor
independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
modifikasian, ditandatangani oleh Pradhono.
Laporan keuangan Belayan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra,
auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini
wajar tanpa pengecualian (wajar tanpa modifikasian), ditandatangani oleh Agustina Felisia.
(dalam Rupiah)
Keterangan
POSISI KEUANGAN
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Modal saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

a.

2014
131.409.493.179
124.663.128.438
256.072.621.617
170.971.920.547
13.078.682.309
184.050.602.856
56.407.000.000
15.615.018.761
72.022.018.761
256.072.621.617

31 Desember
2015
252.404.109.153
112.365.296.252
364.769.405.405
281.037.790.923
9.449.115.748
290.486.906.671
56.407.000.000
17.875.498.734
74.282.498.734
364.769.405.405

2016
227.619.306.563
95.350.285.430
322.969.591.993
235.630.093.508
4.550.772.436
240.180.865.944
67.907.000.000
938.000.000
13.943.726.049
82.788.726.049
322.969.591.993

Aset Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset lancar Belayan adalah sebesar Rp252.404.109.153,
terjadi kenaikan sebesar Rp120.994.615.974 atau setara dengan 92,07% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp131.409.493.179. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan piutang lain-lain.
b.

Jumlah Aset

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset Belayan adalah sebesar Rp364.769.405.405,
terjadi kenaikan sebesar Rp108.696.783.788 atau setara dengan 42,45% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp256.072.621.617. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan, piutang lain-lain dan penambahan
aset tetap.
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c.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka pendek Belayan adalah sebesar
Rp281.037.790.923, terjadi kenaikan sebesar Rp110.065.870.376 atau setara dengan 64,38%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp170.971.920.547.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan pinjaman bank Exim
dan utang lain-lain kepada pemegang saham untuk modal kerja.
d.

Jumlah Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Belayan adalah sebesar Rp290.486.906.671
terjadi kenaikan sebesar Rp106.436.303.815 atau setara dengan 57,83% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp184.050.602.856. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan pinjaman bank Exim dan utang
lain-lain kepada pemegang saham untuk modal kerja.
(dalam Rupiah)
Keterangan
LABA RUGI
Penjualan bersih
Laba bruto
Laba tahun berjalan
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan

a.

2014
148.575.681.064
26.845.498.546
2.691.920.183
2.881.293.716

31 Desember
2015
97.959.037.234
30.127.882.538
2.108.141.617
2.260.479.973

2016
185.006.814.595
44.206.818.317
6.174.712.818
7.568.227.315

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan Belayan adalah sebesar
Rp185.006.814.595, terjadi kenaikan sebesar Rp87.047.777.361 atau setara dengan 88,86%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp97.959.037.234. Peningkatan penjualan terutama terjadi karena peningkatan penjualan
kayu yang dilakukan Belayan pada 2016.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, penjualan Belayan adalah sebesar
Rp97.959.037.234, terjadi penurunan sebesar Rp50.616.643.830 atau setara dengan 34,07%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp148.575.681.064. Penurunan penjualan terutama terjadi karena pada tahun 2015 Belayan
tidak mampu memindahkan kayu dari tempat penebangan ke gudang karena sungai yang
mengering.
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b.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor Belayan adalah sebesar
Rp44.206.818.317, terjadi kenaikan sebesar Rp14.078.935.779 atau setara dengan 46,73%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp30.127.882.538. Peningkatan laba kotor terutama terjadi karena peningkatan penjualan
serta menurunnya biaya overhead camp.
c.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba tahun berjalan Belayan
adalah sebesar Rp 6.174.712.818, terjadi kenaikan sebesar Rp4.066.571.201 atau setara
dengan 192,90% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp2.108.141.617. Peningkatan laba tahun berjalan terutama terjadi karena
peningkatan penjualan,menurunnya biaya overhead camp.
d.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Belayan adalah sebesar Rp7.568.227.315, terjadi kenaikan sebesar
Rp5.307.747.342 atau setara dengan 234,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.260.479.973. Peningkatan jumlah penghasilan
komprehensif tahun berjalan terutama terjadi karena peningkatan penjualan dan menurunnya
biaya overhead camp dan peningkatan penghasilan komprehensif lainnya dari imbalan kerja.
A5. PT Narkata Rimba (“Narkata”)
Pendirian dan Kegiatan Usaha
Narkata, berkedudukan di Samarinda, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia. Narkata didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Narkata No. 8 tanggal 13
Juni 1978 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 3 tanggal 6 Maret 1979, keduanya
dibuat di hadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah disetujui oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/125/12 tanggal 3
April 1979, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta masingmasing di bawah No. 2438 dan No. 2439, keduanya tanggal 2 Juni 1979 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September 1979, Tambahan No. 502.
Anggaran Dasar Narkata telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Narkata No. 5 tanggal 21 Juli 2016
dibuat dihadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta mana
telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0013768.AH.01.02.Tahun
2016 tanggal 1 Agustus 2016; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di
dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Narkata No. AHU-AH.01.03-0068217 tanggal 1 Agustus 2016,
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0089272.
AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

103

Narkata berdomisili di Jl. Pelita Perum. Pesona Mahakam Ruko No. 9 RT 28, Harapan Baru,
Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur No. Telepon: (0541) 726 8020,
No. Fax: (0541) 726 8822
Maksud dan tujuan Narkata sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Narkata
yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Narkata No.
10 tanggal 27 April 2009, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
adalah kehutanan, industri, perdagangan, impor dan keagenan. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut di atas Narkata dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang kehutanan dan pengusahaan hutan;
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian pengolahan serta pemanfaatan
hasil dari hutan;
Memperdagangkan hasil-hasil dari usaha-usaha hutan baik dalam maupun luar negeri;
Mengimpor bahan-bahan/alat-alat serta mesin-mesin yang diperlukan untuk usaha
kehutanan;
Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun
dari luar negeri, yang berhubungan dengan kehutanan.

Kegiatan usaha Narkata saat ini berfokus di bidang konsesi hutan alam yang menghasilkan
kayu bulat.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Narkata No. 17 tanggal 5
September 2016, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database
Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Narkata No. AHU-AH.01.03-0079888 tanggal 14 September 2016, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0107048.AH.01.11.
TAHUN 2016 tanggal 14 September 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Narkata,
adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Dewan Komisaris
Komisaris

:
:
:
:

Dr. Untung Iskandar
Halim Rusli
Andreas Nugroho Adi
Hendro Rusli

:

Widjaja Karli

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Narkata No. 17 tanggal 5
September 2016, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
PT Alam Mentari Sejahtera
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Persentase
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Kepemilikan(%)
445.000
44.500.000.000
440.550
4.450
445.000
-
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44.055.000.000
445.000.000
44.500.000.000
-

99,00
1,00
100,00

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Narkata yang berasal dari laporan
keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan keuangan Narkata tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor
independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
modifikasian, ditandatangani oleh Pradhono.
Laporan keuangan Narkata tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra,
auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini
wajar tanpa pengecualian (wajar tanpa modifikasian), ditandatangani oleh Agustina Felisia.
(dalam Rupiah)
Keterangan
POSISI KEUANGAN
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Modal saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

a.

2014
61.197.240.074
29.003.174.785
90.200.414.859
43.842.023.026
2.379.459.456
46.221.482.482
30.000.000.000
13.978.932.377
43.978.932.377
90.200.414.859

31 Desember
2015
67.510.556.818
32.779.231.078
100.289.787.896
52.824.609.496
1.934.862.778
54.759.472.274
30.000.000.000
15.530.315.622
45.530.315.622
100.289.787.896

2016
89.993.658.770
33.491.524.958
123.485.183.728
67.512.768.518
978.047.728
68.490.816.246
44.500.000.000
220.000.000
10.274.367.482
54.994.367.482
123.485.183.728

Aset Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah aset lancar Narkata adalah sebesar Rp89.993.658.770,
terjadi kenaikan sebesar Rp22.483.101.952 atau setara dengan 33,30% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp67.510.556.818. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena terdapat kenaikan piutang usaha tetapi ada penurunan persediaan.
Peningkatan piutang usaha disebabkan oleh meningkatnya jumlah penjualan kepada pelanggan.
b.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka panjang Narkata adalah sebesar
Rp978.047.728, terjadi penurunan sebesar Rp956.815.050 atau setara dengan 49,45%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.934.862.778.
Penurunan tersebut terutama disebabkan pembayaran utang kepada lembaga keuangan bukan
bank lebih besar daripada penambahan utang di tahun 2016 dan adanya penurunan liabilitas
imbalan kerja.
(dalam Rupiah)
Keterangan
LABA RUGI
Penjualan Bersih
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun berjalan

2014
52.542.213.507
12.591.901.356
3.204.404.705
3.344.758.137
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31 Desember
2015
18.256.907.471
7.297.769.018
1.489.082.371
1.551.383.245

2016
61.344.043.338
19.217.082.655
8.820.258.570
9.244.051.860

a.

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan Narkata adalah sebesar
Rp61.344.043.338, terjadi kenaikan sebesar Rp43.087.135.867 atau setara dengan 236,00%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp18.256.907.471. Peningkatan penjualan terutama terjadi karena peningkatan penjualan
kayu yang dilakukan perusahaan pada 2016. Pada 2015, terdapat kendala pengiriman akibat
sungai sebagai media pengiriman mengering.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, penjualan Narkata adalah sebesar
Rp18.256.907.471, terjadi penurunan sebesar Rp34.285.306.036 atau setara dengan 65,25%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp52.542.213.507. Penurunan penjualan terutama terjadi karena Narkata tidak mampu
memindahkan kayu dari tempat penebangan ke gudang karena sungai yang mengering.
b.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor Narkata adalah sebesar
Rp19.217.082.655, terjadi kenaikan sebesar Rp11.919.313.637 atau setara dengan 163,33%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp7.297.769.018. Peningkatan laba kotor terutama terjadi karena penurunan biaya overhead
camp.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor Narkata adalah sebesar
Rp7.297.769.018, terjadi penurunan sebesar Rp5.294.132.338 atau setara dengan 42,04%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp12.591.901.356. Penurunan laba kotor terutama terjadi karena terdapat penurunan penjualan
Narkata tidak mampu memindahkan kayu dari tempat penebangan ke gudang karena sungai
yang mengering.
c.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba tahun berjalan Narkata adalah
sebesar Rp8.820.258.570, terjadi kenaikan sebesar Rp7.331.176.199 atau setara dengan
492,33% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp1.489.082.371. Peningkatan laba tahun berjalan terutama terjadi karena adanya
peningkatan penjualan di tahun berjalan.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba tahun berjalan Narkata adalah
sebesar Rp1.489.082.371, terjadi penurunan sebesar Rp1.715.322.334 atau setara dengan
53,53% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp3.204.404.705. Penurunan laba tahun berjalan terutama terjadi karena penurunan penjualan
karena Narkata tidak mampu memindahkan kayu dari tempat penebangan ke gudang karena
sungai yang mengering.
d.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Narkata adalah sebesar Rp9.244.051.860, terjadi kenaikan sebesar
Rp7.692.668.615 atau setara dengan 495,86% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.551.383.245. Peningkatan jumlah penghasilan
komprehensif tahun berjalan terutama terjadi karena adanya peningkatan penjualan kayu di
tahun 2016.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Narkata adalah sebesar Rp1.551.383.245, terjadi penurunan sebesar
Rp1.793.374.892 atau setara dengan 53,61% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.344.758.137. Penurunan jumlah penghasilan
komprehensif tahun berjalan terutama terjadi karena adanya penurunan penjualan karena
Narkata tidak mampu memindahkan kayu dari tempat penebangan ke gudang karena sungai
yang mengering.
A6. PT Intera Indonesia (“Intera”)
Pendirian dan Kegiatan Usaha
Intera, berkedudukan di Sidoarjo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Intera
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Intera No. 3 tanggal 1 Juni 2012,
dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah
disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-56566.
AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 November 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
sesuai dengan ketentuan UUWDP di bawah No. AHU-0095978.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 5
November 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal
4 Juni 2013, Tambahan No. 63350.
Anggaran Dasar Intera telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 23 September 2016 yang
dibuat dihadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., Notaris di Kabupaten Pasuruan, sehubungan
dengan perubahan maksud dan tujuan Intera. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham
berdasarkan Keputusan No. AHU-0018803.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016,
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU0120991.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 (“Akta No. 21/2016”).
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Intera berdomisili di Jl. Rajawali Blok Industri 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur.No. Telepon: (031) 891 0434 - 36, No. Fax: (031) 891 1391.
Maksud dan tujuan Intera sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang
tercantum dalam Akta 21/2016 adalah berusaha dalam bidan industri, jasa, perdagangan,
pembangunan, pengangkutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,
dan pertambangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Intera dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

berusaha dalam bidang industry yaitu (i) industri pengolahan kayu, baracore, gasso, kayu
lapis, (ii) industri furniture dari kayu dan kayu olahan dan (iii) industri kerajinan rotan.
Berusaha dalam bidang jasa;
Berusaha dalam bidang perdagangan umum, baik untuk Intera sendiri maupun atas dasar
komisi guna pihak lain, terhitung juga berdagang impor, ekspor, dan antara pulau, serta
bertindak sebagai agen, leveransir, grosir, dostributor, supplier;
Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor, pemborong segala macam pekerjaan
pembangunan, antara lain perumahan, perkantoran, pabrik, gedung, jembatan, irigasi,
instalasi listrik, telepon, ledeng, gas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
pekerjaan pembangunan, termasuk pula perencana, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan;
Berusaha dalam bidang pengangkutan umum, baik orang maupun barang; dan
Berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan
pertambangan.

Kegiatan usaha Intera saat ini berfokus di bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan
rotan serta produk kayu lainnya termasuk barecore terutama untuk pasar ekspor.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Intera No. 7 tanggal 2
September 2016 dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Intera, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
:
Direktur
:
Dewan Komisaris
Komisaris
:

Halim Rusli
Widjaja Karli
Hendro Rusli

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Intera No. 7 tanggal 2
September 2016 dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
PT Alam Mentari Sejahtera
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Persentase
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Kepemilikan(%)
22.600
22.600.000.000
22.374
226
22.600
-
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22.374.000.000
226.000.000
22.600.000.000
-

99
1
100

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Intera yang berasal dari laporan keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan keuangan Intera tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor
independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
modifikasian, ditandatangani oleh Pradhono.
Laporan keuangan Intera tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor
independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
pengecualian (wajar tanpa modifikasian), ditandatangani oleh Agustina Felisia.
(dalam Rupiah)
Keterangan
POSISI KEUANGAN
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Modal saham
Tambahan modal disetor
Surplus revaluasi aset tetap – bersih
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

a.

2014
38.342.000.853
97.297.950
38.439.298.803
27.455.954.333
27.455.954.333
50.000.000
10.150.000.000
783.344.470
10.983.344.470
38.439.298.803

31 Desember
2015
28.441.912.499
14.848.855.886
43.290.768.385
30.023.676.766
249.166.555
30.272.843.321
10.200.000.000
2.817.925.064
13.017.925.064
43.290.768.385

2016
133.891.366.968
37.195.900.602
171.087.267.570
107.624.108.570
5.391.753.181
113.015.861.751
22.600.000.000
51.500.000
7.909.500.000
27.510.405.819
58.071.405.819
171.087.267.570

Aset Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah aset lancar Intera adalah sebesar Rp133.891.366.968,
terjadi kenaikan sebesar Rp105.449.454.469 atau setara dengan 370,75% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp28.441.912.499. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan karena peningkatan persediaan pada tahun 2016 seiring dengan
peningkatan penjualan ekspor.
b.

Aset Tidak Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah aset tidak lancar Intera adalah sebesar
Rp37.195.900.602, terjadi kenaikan sebesar Rp22.347.044.716 atau setara dengan 150,50%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp14.848.855.886.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya aktivitas investasi berupa pembelian aset
tetap mesin dan peralatan untuk menunjang aktivitas operasionalnya serta terdapat revaluasi
atas properti investasi berupa tanah di Lamongan.
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Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah aset tidak lancar Intera adalah sebesar
Rp14.848.855.886, terjadi kenaikan sebesar Rp14.751.557.936 atau setara dengan 15.161,22%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp97.297.950.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembelian mesin dan kendaraan
bermotor pada tahun 2015.
c.

Jumlah Aset

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah aset Intera adalah sebesar Rp171.087.267.570,
terjadi kenaikan sebesar Rp127.796.499.185 atau setara dengan 295,20% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp43.290.768.385. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan persediaan pada tahun 2016 seiring dengan
peningkatan penjualan ekspor dan peningkatan aktivitas investasi berupa pembelian aset tetap
mesin dan peralatan untuk menunjang aktivitas operasionalnya serta terdapat revaluasi atas
properti investasi berupa tanah di Lamongan.
d.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka pendek Intera adalah sebesar
Rp107.624.108.570, terjadi kenaikan sebesar Rp77.600.431.804 atau setara dengan 258,46%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp30.023.676.766.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya perolehan hutang bank exim yang
digunakan untuk modal kerja.
e.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka panjang Intera adalah sebesar
Rp5.391.753.181, terjadi kenaikan sebesar Rp5.142.586.626 atau setara dengan 2.063,92%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp249.166.555.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan utang sewa terkait pembelian
aset tetap dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul karena revaluasi aset tetap.
f.

Jumlah Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Intera adalah sebesar Rp113.015.861.751,
terjadi kenaikan sebesar Rp82.743.018.430 atau setara dengan 273,32% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp30.272.843.321. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena adanya perolehan hutang bank exim yang digunakan untuk modal
kerja serta penambahan utang sewa terkait pembelian aset tetap dan liabilitas pajak tangguhan
yang timbul karena revaluasi aset tetap.
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g.

Jumlah Ekuitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Intera adalah sebesar Rp58.071.405.819,
terjadi kenaikan sebesar Rp45.053.480.755 atau setara dengan 346,09% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.017.925.064. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena peningkatan setoran modal dan surplus revaluasi atas properti
investasi.
(dalam Rupiah)
Keterangan
LABA RUGI
Penjualan Bersih
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

a.

2014
9.220.517.750
722.826.798
354.878.427
354.878.427

31 Desember
2015
29.412.434.934
4.125.838.264
2.034.580.594
2.034.580.594

2016
136.741.268.362
44.670.032.914
25.822.615.715
25.792.480.755

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan Intera adalah sebesar
Rp136.741.268.362, terjadi kenaikan sebesar Rp107.328.833.428 atau setara dengan 364,91%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp29.412.434.934. Peningkatan penjualan terutama terjadi peningkatan kuantitas penjualan
dan penambahan jumlah pelanggan baru.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, penjualan Intera adalah sebesar
Rp29.412.434.934, terjadi kenaikan sebesar Rp20.191.917.184 atau setara dengan 218,99%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp9.220.517.750. Peningkatan penjualan terutama terjadi peningkatan kuantitas penjualan
dan penambahan jumlah pelanggan baru.
b.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor Intera adalah sebesar
Rp44.670.032.914, terjadi kenaikan sebesar Rp40.544.194.650 atau setara dengan 982,69%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp4.125.838.264. Peningkatan laba kotor terutama terjadi karena peningkatan penjualan ekspor
di tahun 2016, sehingga gross margin meningkat dibandingkan tahun 2015.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor Intera adalah sebesar
Rp4.125.838.264, terjadi kenaikan sebesar Rp3.403.011.466 atau setara dengan 470,79%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp722.826.798. Peningkatan laba kotor terutama terjadi karena peningkatan penjualan ekspor
di tahun 2015, sehingga gross margin meningkat dibandingkan tahun 2014.
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c.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba tahun berjalan Intera adalah
sebesar Rp25.822.615.715, terjadi kenaikan sebesar Rp23.788.035.121 atau setara dengan
1169,19% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp2.034.580.594. Peningkatan laba tahun berjalan terutama terjadi karena peningkatan
penjualan ekspor.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba tahun berjalan Intera adalah
sebesar Rp2.034.580.594, terjadi kenaikan sebesar Rp1.679.702.167 atau setara dengan
473,32% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp354.878.427. Peningkatan laba tahun berjalan terutama terjadi karena peningkatan
penjualan ekspor.
d.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan Intera adalah sebesar Rp25.792.480.755, terjadi peningkatan sebesar
Rp23.757.900.161 atau setara dengan 1.167,71% jika dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.034.580.594. Peningkatan jumlah
penghasilan komprehensif tahun berjalan terutama terjadi karena peningkatan penjualan
ekspor dan revaluasi aset tetap.
A7. PT Integriya Dekorindo (“Integriya”)
Pendirian dan Kegiatan Usaha
Integriya, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia. Integriya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Integriya No.
48 tanggal 25 Maret 2013, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., Notaris di Surabaya.
Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham
No. AHU-17886.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 8 April 2013, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0030465.AH.01.09. Tahun
2013 tanggal 8 April 2013, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
91452/2013 tanggal 6 September 2013, Tambahan No. 72. Anggaran Dasar Integriya telah
mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Integriya No. 75 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., Notaris
di Surabaya. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU0934618.AH.01.02. Tahun 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan
ketentuan UUPT dengan No. 3500776.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015.
Integriya berdomisili di Jl. Industri No. 28 RT010/RW003, Desa Sukerejo, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Telepon: (031) 891 0434-36 , No. Fax: (031) 891 1391.
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Maksud dan tujuan Integriya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Integriya
yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Integriya No. 48 tanggal 25 Maret
2013, dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., Notaris di Surabaya adalah berusaha dalam
bidang perdagangan dan jasa.. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Integriya
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Perdagangan;
i. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan import
dan eksport, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri
dan hasil produksi perusahaan lain;
ii. distributor dan agen sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan
lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
iii. bertindak sebagai grossier, supplier, leveransi dan commission house.
b.

Jasa;
i. menjalankan usaha dalam bidang jasa;
ii. jasa pengepakan, pengiriman barang;
iii. jasa pengangkutan.

Kegiatan usaha Integriya saat ini berfokus di bidang perdagangan ritel dan distribusi mebel
serta perlengkapan dekorasi rumah untuk pasar lokal.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 2 September
2016, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Pasuruan,
akta mana telah disimpan dalam Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079872 tanggal 14 September 2016 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT No. AHU-0107024.
AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 September 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Dewan Komisaris
Komisaris

:
:

Stephanie Kane Ilham
Meity Linlin

:

Syany Tjandra

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Integriya No. 75 tanggal 27 April 2015, dibuat
di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., Notaris di Surabaya, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan
PT Integra Indo Lestari
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah saham dalam portepel

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Persentase
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Kepemilikan(%)
202.000
20.200.000.000
199.980
2.020
202.000
-

19.998.000.000
202.000.000
20.200.000.000
-

99
1
100

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Integriya yang berasal dari laporan
keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014.
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Laporan keuangan Integriya tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor
independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
pengecualian (wajar tanpa modifikasian), ditandatangani oleh Pradhono.
Laporan keuangan Integriya tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor
independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
pengecualian (wajar tanpa modifikasian), ditandatangani oleh Agustina Felisia.
(dalam Rupiah)
Keterangan
POSISI KEUANGAN
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Modal Saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba (defisit)
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

31 Desember
2015

2014 *
37.371.448.285
5.185.045.309
42.556.493.594
21.538.943.192
21.538.943.192
50.000.000
20.150.000.000
817.550.402
21.017.550.402
42.556.493.594

28.254.113.395
45.394.219.217
73.648.332.612
54.264.836.999
63.965.356
54.328.802.355
20.200.000.000
(880.469.743)
19.319.530.257
73.648.332.612

2016
42.135.285.100
63.799.472.220
105.934.757.320
95.930.848.404
420.962.605
96.351.811.009
20.200.000.000
(10.617.053.689)
9.582.946.311
105.934.757.320

Catatan: * Tidak diaudit

a.

Aset Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah aset lancar Integriya adalah sebesar Rp42.135.285.100,
terjadi kenaikan sebesar Rp13.881.171.705 atau setara dengan 49,13% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp28.254.113.395. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena peningkatan jumlah persediaan dan piutang usaha terkait dengan
adanya peningkatan penjualan.
b.

Aset Tidak Lancar

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah aset tidak lancar Integriya adalah sebesar
Rp63.799.472.220, terjadi kenaikan sebesar Rp18.405.253.003 atau setara dengan 40,55%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp45.394.219.217.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan pembelian inventaris kantor dan kendaraan
bermotor.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah aset tidak lancar Integriya adalah sebesar
Rp45.394.219.217, terjadi kenaikan sebesar Rp40.209.173.908 atau setara dengan 775,48%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp5.185.045.309.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan aset tetap terkait
pembangunan toko.
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c.

Jumlah Aset

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah aset Integriya adalah sebesar Rp105.934.757.320,
terjadi kenaikan sebesar Rp32.286.424.708 atau setara dengan 43,84% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp73.648.332.612. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan peningkatan jumlah persediaan, piutang usaha dan aset tetap karena
terdapat pembelian inventaris kantor dan kendaraan bermotor.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah aset Integriya adalah sebesar Rp73.648.332.612,
terjadi kenaikan sebesar Rp31.091.839.018 atau setara dengan 73,06% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp42.556.493.594. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena adanya penambahan aset tetap terkait pembangunan toko.
d.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka pendek Integriya adalah sebesar
Rp95.930.848.404, terjadi kenaikan sebesar Rp41.666.011.405 atau setara dengan 76,78%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp54.264.836.999.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan utang kepada pihak
berelasi yang digunakan untuk modal kerja.
Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas jangka pendek Integriya adalah sebesar
Rp54.264.836.999, terjadi kenaikan sebesar Rp32.725.893.807 atau setara dengan 151,94%
bila dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp21.538.943.192.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan utang kepada pihak
berelasi yang digunakan untuk modal kerja.
e.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka panjang Integriya adalah sebesar
Rp420.962.605, terjadi kenaikan sebesar Rp356.997.249 atau setara dengan 558,11% bila
dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp63.965.356. Peningkatan
tersebut terutama disebabkan peningkatan cadangan imbalan kerja terkait dengan penambahan
karyawan karena pembukaan toko baru.
f.

Jumlah Liabilitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Integriya adalah sebesar Rp96.351.811.009,
terjadi kenaikan sebesar Rp42.023.008.654 atau setara dengan 77,35% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp54.328.802.355. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena adanya penambahan utang kepada pihak berelasi yang digunakan
untuk modal kerja.
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Posisi per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Integriya adalah sebesar Rp54.328.802.355,
terjadi kenaikan sebesar Rp32.789.859.163 atau setara dengan 152,24% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp21.538.943.192. Peningkatan tersebut
terutama disebabkan karena adanya penambahan utang kepada pihak berelasi yang digunakan
untuk modal kerja
g.

Jumlah Ekuitas

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Integriya adalah sebesar Rp9.582.946.311,
terjadi penurunan sebesar Rp9.736.583.946 atau setara dengan 50,40% bila dibandingkan
dengan posisi per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp19.319.530.257. Penurunan tersebut
terutama disebabkan karena Integriya masih mengalami kerugian di tahun 2016.
(dalam Rupiah)
Keterangan
LABA RUGI
Penjualan Bersih
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan
Tahun Berjalan

a.

2014

(Kerugian)

Komprehensif

10.501.664.547
3.000.749.113
786.265.898
786.265.898

31 Desember
2015
15.690.047.060
4.459.787.060
(1.698.020.145)
(1.698.020.145)

2016
36.204.535.529
11.490.391.916
(9.644.396.316)
(9.736.583.946)

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan Integriya adalah sebesar
Rp36.204.535.529, terjadi kenaikan sebesar Rp20.514.488.469 atau setara dengan 130,75%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp15.690.047.060. Peningkatan penjualan terutama terjadi karena pembukaan toko baru
sehingga meningkatkan penjualan Integriya pada tahun 2016.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, penjualan Integriya adalah
sebesar Rp15.690.047.060, terjadi kenaikan sebesar Rp5.188.382.513 atau setara dengan
49,41% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp10.501.664.547. Peningkatan penjualan terutama terjadi karena adanya kebijakan
manajemen Integriya untuk mengurangi pemberian potongan penjualan kepada pelanggan.
b.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba kotor Integriya adalah sebesar
Rp11.490.391.916, terjadi kenaikan sebesar Rp7.030.604.856 atau setara dengan 157,64%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp4.459.787.060. Peningkatan laba kotor terutama terjadi karena peningkatan penjualan
karena pembukaan toko baru.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor Integriya adalah sebesar
Rp4.459.787.060, terjadi kenaikan sebesar Rp1.459.037.947 atau setara dengan 48,62%
jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp3.000.749.113. Peningkatan laba kotor terutama terjadi karena peningkatan penjualan
karena adanya kebijakan manajemen untuk mengurangi pemberian potongan penjualan kepada
pelanggan.
c.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, rugi tahun berjalan Integriya
adalah sebesar Rp9.644.396.316, terjadi peningkatan sebesar Rp7.946.376.171 atau setara
dengan 467,98% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp1.698.020.145. Peningkatan rugi tahun berjalan terutama terjadi karena
meningkatnya beban penjualan, yaitu beban gaji yang disebabkan bertambahnya jumlah
karyawan dan peningkatan beban bunga.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, rugi tahun berjalan Integriya adalah
sebesar Rp1.698.020.145, terjadi penurunan sebesar Rp2.484.286.043 atau setara dengan
315,96% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp786.265.898. Penurunan laba tahun berjalan terutama terjadi karena meningkatnya
biaya operasional terkait dengan rencana pengembangan usaha Integriya.
B. Keterangan Mengenai Entitas Anak Tidak Langsung
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak Tidak
Langsung dengan kepemilikan diatas 50%, sebagai berikut:
No.
1.

B.1.

Nama Perusahaan
PT WoodOne Integra Indonesia

Kegiatan Usaha
Industri pembuatan
pintu dan
kelengkapannya

Persentase
Kepemilikan

Tahun
Keterangan
Penyertaan Operasional
Awal
50,00% kepemilikan
2015
Sudah
tidak langsung
Beroperasi
melalui Interkayu

PT WoodOne Integra Indonesia (“WII”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha
WII berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia, didirikan pertama kali dengan nama PT Interkreasi Integra Indonesia berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Interkreasi Integra Indonesia No. 3 tanggal 16 Maret
2015, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan.
Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
Menkumham No. AHU-2436632.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perseroan tanggal 29 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai
dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-3498775.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Interkreasi Integra Indonesia No.10, tanggal
28 Desember 2015, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
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Pasuruan, WII mengubah nama yang semula bernama PT Interkreasi Integra Indonesia menjadi
bernama PT WoodOne Integra Indonesia. Akta tersebut telah: (i) memperoleh persetujuan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0949103.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 30
Desember 2015, (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU3599707.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, (iii) telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum (“Sisminbakum”) Kemenkumham berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar WII No. AHU-AH.01.03-0992229
tanggal 30 Desember 2015, dan (iv) telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum
Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
WII No. AHU-AH.01.03-0992230 tanggal 30 Desember 2015.
Anggaran Dasar WII telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir
kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Interkreasi Integra Indonesia No.10, tanggal
28 Desember 2015, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan.
WII berdomisili di Jl. Raya Industri No. 678 RT13/RW7, Desa Sukerejo, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, No. Telepon: (031) 891 0434-36, No. Fax: (031) 891 1391.
Maksud dan tujuan WII sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar WII yang
tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Interkreasi Integra Indonesia No.10,
tanggal 28 Desember 2015, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Pasuruanadalah berusaha dalam bidang industri. Untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut di atas WII dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.
b.
c.

Berusaha dalam bidang industri pembuatan pintu dan kelengkapannya, teristimewa namun
tidak terbatas pada pintu dan kelengkapannya yang berbahan dasar kayu;
Berusaha dalam bidang penjualan hasil produksi WII, baik di dalam negeri maupun diluar
negeri (ekspor);
Berusaha dalam bidang jasa pemasangan dan pengawasan pemasangan hasil produksi
WII.

Kegiatan usaha WII saat ini berfokus di bidang produksi pintu dan kusen berbahan dasar kayu
untuk pasar lokal dan ekspor.
Pengurus dan Pengawas
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Interkreasi Integra Indonesia No.10, tanggal
28 Desember 2015, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WoodOne adalah sebagai berikut:
Direksi 			
Direktur Utama
: Widjaja Karli
Wakil Direktur Utama : Hiroyuki Kawado
Direktur
: Sandy Angdjaja
Direktur
: Tomoyuki Miyauchi
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama
:
Komisaris
:

Yusho Nakamoto
Halim Rusli

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Interkreasi Integra Indonesia No.10, tanggal
28 Desember 2015, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Pasuruan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:
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Jumlah Nilai Nominal (dalam
Jumlah Nilai
Rupiah)
Nominal Saham
Seri A + Saham
Saham Seri A
Seri A Seri B
Saham Seri B
Seri B (dalam
Nilai Nominal
Rp1.014.492,75
Rupiah)
Rp1.000.000,00
16.560 16.560 16.560.000.000 16.800.000.000 33.360.000.000

Jumlah Saham
No.

Nama Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan
1. PT Inter Kayu Mandiri
16.560
2. WoodOne International Limited
- 16.560
Jumlah Modal Disetor
16.560 16.560
Jumlah Saham dalam Portepel
-

16.560.000.000
16.560.000.000
-

%

- 16.560.000.000
49,64
16.800.000.000 16.800.000.000
50,36
16.800.000.000 33.360.000.000 100,00
-

11. Daftar Aset-Aset Perseroan Yang Dijaminkan
Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap yang sedang
dijaminkan yang berlokasi sebagai berikut:
No.

Lokasi

1.

Desa Betro,
Kecamatan
Sedati
Kabupaten
Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur
Desa Betro,
Kecamatan
Sedati
Kabupaten
Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur
Desa Betro,
Kecamatan
Sedati
Kabupaten
Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur
Desa Betro,
Kecamatan
Sedati
Kabupaten
Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur
Desa Gemurung,
Kecamatan
Gedangan
Kabupaten
Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur
Desa Gemurung,
Kecamatan
Gedangan
Kabupaten
Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur

2.

3.

4.

5.

6.

Tanggal
Penerbitan
Sertifikat
13 Juli 1992

Tanggal
Berakhirnya
Hak
12 Juli 2022

SHGB No. 261/
Betro

19 Mei 1997

SHGB No. 262/
Betro

Bukti
Kepemilikan
Sertifikat Hak
Guna Bangunan
(“SHGB”) No. 67/
Betro

Luas
(M²)

Keterangan

9.475

Pada Tanggal Prospektus
ini diterbitkan, HGB No. 67/
Betro sedang dijaminkan
kepada Indonesia Eximbank.

24 September
2023

3.540

Pada Tanggal Prospektus ini
diterbitkan, HGB No. 261/
Betro sedang dijaminkan
kepada Indonesia Eximbank.

19 Mei 1997

24 September
2023

3.495

Pada Tanggal Prospektus ini
diterbitkan, HGB No. 262/
Betro sedang dijaminkan
kepada Indonesia Eximbank.

SHGB No. 288/
Betro

10 April 2007

3 April 2027

57.463

Pada Tanggal Prospektus ini
diterbitkan, HGB No. 288/
Betro sedang dijaminkan
kepada Indonesia Eximbank.

SHGB No. 806/
Gemurung

8 Februari
2006

6 Februari
2026

63.053

Pada Tanggal Prospektus
ini diterbitkan, HGB No.
806/Gemurung sedang
dijaminkan kepada
Indonesia Eximbank.

SHGB No. 807/
Gemurung

8 Februari
2006

6 Februari
2026

60.000

Pada Tanggal Prospektus
ini diterbitkan, HGB No.
807/Gemurung sedang
dijaminkan kepada
Indonesia Eximbank.

12. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi
untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut
dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (arm’s length).
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Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak afiliasi sebagai berikut:
Perjanjian Sewa Menyewa
1.

Perjanjian Sewa Menyewa No.SS/16/10/010 tanggal 1 Oktober 2016, dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan Interkayu (“Perjanjian”). Berdasarkan
Perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan bangunan yang dimilikinya kepada
Interkayu yang akan digunakan sebagai kantor yang terletak di Jl. Raya Industri No. 678
RT. 013/ RW.007 Desa Betro Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Perjanjian ini berlaku
terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 dengan
harga sewa ruangan yang tellah ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
per tahun. Selama jangka waktu Perjanjian, para pihak dilarang untuk mengalihsewakan
ruangan kepada pihak ketiga lainnya. Semua perselisihan yang timbul dari perjanjian ini
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak.

2.

Perjanjian Sewa Menyewa No.SS/15/10/007 tanggal 2 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan ISA (“Perjanjian”). Berdasarkan
Perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan bangunan yang dimilikinya kepada
ISA yang akan digunakan sebagai kantor yang terletak di Jl. Raya Industri No. 678 RT. 013/
RW.007 Desa Betro Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dengan harga sewa ruangan
yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan. Perjanjian ini
berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017
dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan
sebelum Perjanjian berakhir. Selama jangka waktu Perjanjian, para pihak dilarang untuk
mengalihsewakan ruangan kepada pihak ketiga lainnya. Semua perselisihan yang timbul
dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak.

3.

Perjanjian Sewa Menyewa No.SS/16/05/006 tanggal 3 Mei 2016, dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan Intera (“Perjanjian”). Berdasarkan
Perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan bangunan yang dimilikinya kepada
Intera yang akan digunakan sebagai kantor yang terletak di Jl. Raya Industri No. 678
Desa Betro Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dengan harga sewa ruangan yang
telah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan. Perjanjian ini
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 dan
dapat diperpanjang dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan
sebelum Perjanjian berakhir. Selama jangka waktu Perjanjian, para pihak dilarang untuk
mengalihsewakan ruangan kepada pihak ketiga lainnya. Semua perselisihan yang timbul
dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak.

4.

Perjanjian Sewa Menyewa No.SS/15/09/006 tanggal 9 September 2015, dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan Intera (“Perjanjian”).
Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan bangunan yang
dimilikinya kepada Intera yang akan digunakan sebagai kantor yang terletak di Jl. Raya
Industri No. 678 Desa Betro Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dengan harga sewa
ruangan yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan.
Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal
8 September 2017 dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan suatu pemberitahuan
tertulis 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir. Selama jangka waktu Perjanjian, para
pihak dilarang untuk mengalihsewakan ruangan kepada pihak ketiga lainnya. Semua
perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat oleh para pihak.

5.

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup oleh dan antara Perseroan dan Interkraft (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini,
Interkraft sepakat untuk menyewakan tanah yang dimilikinya berdasarkan (i) HGB No. 66
seluas 11.190 m2 dan (ii) HGB No. 222 seluas 7.528 M2 keduanya terletak di Desa Betro
Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur kepada Perseroan yang akan digunakan oleh
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Perseroan untuk menjalankan usaha perdagangan dan/atau pergudangan oleh Perseroan
atau anak perusahaannya dengan harga sewa ruangan yang telah ditetapkan sebesar Rp
6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) selama jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini berlaku
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4
Oktober 2020. Selama jangka waktu Perjanjian, Perseroan berhak untuk menyewakan
kembali objek sewa atau memindahkan hak sewa baik sebagian maupun seluruh kepada
pihak lain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Interkraft. Tentang Perjanjian ini
dan segala akibatnya para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak
berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
6.

Perjanjian Sewa Menyewa No.SS/15/11/008 tanggal 4 November 2015, dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan SMA (“Perjanjian”).
Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan bangunan yang
dimilikinya kepada SMA yang akan digunakan sebagai kantor yang terletak di Jl. Raya
Industri No. 678 Desa Betro Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dengan harga sewa
ruangan yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan.
Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal
3 November 2017 dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan suatu pemberitahuan
tertulis 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir. Selama jangka waktu Perjanjian, para
pihak dilarang untuk mengalihsewakan ruangan kepada pihak ketiga lainnya. Semua
perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat oleh para pihak.

7.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 15 Juli 2016, dibuat dihadapan Dyah Ayu
Ambarwati, S.H., Notaris di Kabupaten Pasuruan oleh dan antara Perseroan dan WII
(“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menyewakan tanah
yang dimilikinya berdasarkan (i) HGB No. 261 seluas 1.914 m2 dan (ii) HGB No. 262
seluas 2.898 M2 keduanya terletak di Desa Betro Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
berikut seluruh bangunan yang berada diatasnya kepada WII yang akan digunakan oleh
WII untuk kantor dan pabrik dengan harga sewa atas tanah yang telah ditetapkan sebesar
Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) per bulan. Perjanjian ini
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017. Selama
jangka waktu Perjanjian, WII tidak berhak untuk menyewakan kembali atai memindahkan
hak sewa baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis
dari Perseroan. Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak sepakat memilih
tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidoarjo.

8.

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Februari 2016, dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup oleh dan antara Perseroan dan WII (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian ini,
Perseroan sepakat untuk menyewakan tanah yang dimilikinya berdasarkan (i) HGB No.
261 seluas 1.914 m2 dan (ii) HGB No. 222 seluas 7.528 M2 keduanya terletak di Desa
Betro Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur kepada Perseroan yang akan digunakan oleh
Perseroan untuk menjalankan usaha perdagangan dan/atau pergudangan oleh Perseroan
atau anak perusahaannya dengan harga sewa atas tanah yang telah ditetapkan sebesar
Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) per bulan atau seluruhnya
sebesar Rp 567.000.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta Rupiah). Perjanjian ini berlaku
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4
Oktober 2020. Selama jangka waktu Perjanjian, Perseroan berhak untuk menyewakan
kembali objek sewa atau memindahkan hak sewa baik sebagian maupun seluruh kepada
pihak lain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Interkraft. Tentang Perjanjian ini
dan segala akibatnya para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak
berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.
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Perjanjian Hutang Piutang
1.

Perjanjian Hutang Piutang dan Pengakuan Hutang tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Belayan dan IIL (“Perjanjian”).
Bahwa IIL sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Belayan dalam jumlah sebanyakbanyak sebesar Rp42.500.000.000,- (empat puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah)
yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja dengan memperhatikan syarat dan
ketentuan dalam Perjanjian ini. Nilai bunga atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar
12% per bulan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal
31 Desember 2016 yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara kedua
belah pihak. Sehubungan dengan Perjanjian ini para pihak sepakat untuk memilih tempat
kediaman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Para pihak sedang dalam proses
perpanjangan jangka waktu atas Perjanjian ini dan sehubungan dengan berakhirnya jangka
waktu Perjanjian tersebut, para pihak masih tetap menundukan diri dan tetap melaksanakan
hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2.

Perjanjian Hutang Piutang dan Pengakuan Hutang tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Integriya dan IIL (“Perjanjian”).
Bahwa IIL sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Integriya dalam jumlah sebanyakbanyak sebesar Rp67.900.000.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus juta Rupiah)
yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja dengan memperhatikan syarat dan
ketentuan dalam Perjanjian ini. Nilai bunga atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar
12% per bulan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal
31 Desember 2016 yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara kedua
belah pihak. Sehubungan dengan Perjanjian ini para pihak sepakat untuk memilih tempat
kediaman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Para pihak sedang dalam proses
perpanjangan jangka waktu atas Perjanjian dan sehubungan dengan berakhirnya jangka
waktu Perjanjian tersebut, para pihak masih tetap menundukan diri dan tetap melaksanakan
hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

3.

Perjanjian Hutang Piutang dan Pengakuan Hutang tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Intertrend dan IIL (“Perjanjian”).
Bahwa IIL sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Intertrend dalam jumlah sebanyakbanyak sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) yang akan digunakan untuk
keperluan modal kerja dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Nilai bunga atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar 12% per bulan. Perjanjian ini
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yang
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehubungan
dengan Perjanjian ini para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sidoarjo. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu
atas Perjanjian dan sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian tersebut,
para pihak masih tetap menundukan diri dan tetap melaksanakan hak dan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini.

4.

Perjanjian Hutang Piutang dan Pengakuan Hutang tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Narkata dan IIL (“Perjanjian”).
Bahwa IIL sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Narkata dalam jumlah sebanyakbanyak sebesar Rp17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus juta Rupiah) yang akan
digunakan untuk keperluan modal kerja dengan memperhatikan syarat dan ketentuan
dalam Perjanjian ini. Nilai bunga atas pinjaman yang diberikan adalah sebesar 12%
per bulan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal
31 Desember 2016 yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara kedua
belah pihak. Sehubungan dengan Perjanjian ini para pihak sepakat untuk memilih tempat
kediaman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Para pihak sedang dalam proses
perpanjangan jangka waktu atas Perjanjian dan sehubungan dengan berakhirnya jangka
waktu Perjanjian tersebut, para pihak masih tetap menundukan diri dan tetap melaksanakan
hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
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5.

Perjanjian Hutang Piutang dan Pengakuan Hutang tanggal 23 Desember 2015 yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Integriya dan Perseroan
(“Perjanjian”). Bahwa Perseroan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Integriya
dalam jumlah sebanyak-banyak sebesar Rp17.100.000.000,- (tujuh belas milyar seratus
juta Rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja dengan memperhatikan
syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Nilai bunga atas pinjaman yang diberikan adalah
sebesar 12% per bulan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan
31 Desember 2016 yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara kedua
belah pihak. Sehubungan dengan Perjanjian ini para pihak sepakat untuk memilih tempat
kediaman di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Para pihak sedang dalam proses
perpanjangan jangka waktu atas Perjanjian dan sehubungan dengan berakhirnya jangka
waktu Perjanjian tersebut, para pihak masih tetap menundukan diri dan tetap melaksanakan
hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan
menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:
No.

Perihal

1.     Nama Perjanjian

Uraian
Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 65 tanggal 22 Desember
2010 dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di
Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta
Perubahan Kesembilan Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 20 tanggal 7
Desember 2015 dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya
(“Perjanjian”).

Para Pihak

- Indonesia Eximbank (“Kreditur”); dan
- Perseroan (“Debitur”)
secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Objek Perjanjian

Fasilitas Kredit kepada Debitur berupa:
a. Fasilitas Kredit Investasi Ekspor I (“KIE I”);
b. Fasilitas Kredit Investasi Ekspor II (“KIE II”);
c. Fasilitas Kredit Investasi Ekspor III (“KIE III”); dan
d. Fasilitas Kredit Investasi Ekspor IV (“KIE IV”);
Tujuan penggunaan dana adalah:
a. KIE I untuk pembelian aset termasuk take over fasilitas kredit modal
kerja aflopend di Bank BNI, Take over Kredit Jangka Panjang di Bank
BNI dan refinancing aset anak perusahaan Debitur;
b. Untuk pembelian mesin dan alat beserta refinancing atas pembangunan
gudang, Kiln Dry Chamber dan perlengkapannya atas nama Debitur
dan anak perusahaan Debitur;
c. Fasilitas KIE III untuk refinancing atas pembangunan Building
Component Unit dan perlengkapannya atas nama Debitur; dan
d. Untuk pembiayaan kredit investasi refinancing mesin-mesin dan
peralatan lainnya.

Nilai Perjanjian/Bunga

Fasilitas kredit dan nilai bunga diberikan oleh Kreditur kepada Debitur
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Fasilitas KIE I sebesar USD 14,493.500,41 dengan bunga sebesar
6,35% per tahun;
b. Fasilitas KIE II sebesar USD 5.000.000 dengan bunga sebesar 6,35%
per tahun;
c. Fasilitas KIE III sebesar USD 3.100.000 dengan bunga sebesar 6,60%
per tahun; dan
d. Fasilitas KIE IV sebesar Rp46.000.000.000 dengan bunga sebesar
10,00% per tahun.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur masing-masing
untuk jangka waktu:
a.     Fasilitas KIE I dan Fasilitas KIE II untuk jangka waktu 4 tahun terhitung
sejak tanggal 22 Desember 2010;
b. Fasilitas KIE III untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal 18
Oktober 2011; dan
c. Fasilitas KIE IV untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal 27
Maret 2015.
Bahwa pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Debitur dan Kreditur sedang
dalam proses penandatangaan atas perpanjangan perjanjian fasilitas kredit
yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Indonesia Eximbank.
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No.

Perihal
Jaminan

Uraian
Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dijamin dengan
suatu jaminan kebendaan yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak
antara lain sebagai berikut:
a. Fidusia atas seluruh piutang dagang Debitur kepada pihak ketiga,
dengan nilai penjaminan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima
puluh milyar Rupiah);
b. Fidusia atas seluruh persediaan barang Debitur berupa bahan baku,
barang setengah jadi, barang pembantu, maupun barang jadi produksi
mebel dengan nilai penjaminan sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga
ratus lima - puluh milyar Rupiah);
c. Fidusia atas alat berat milik Narkata, dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 16.575.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh lima
juta Rupiah);
d. bidang-bidang tanah milik Debitur, dengan bukti kepemilikan berupa :
(i) Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 67/Desa Betro, seluas
9.475 M2;
(ii) SHGB No. 261/Desa Betro, seluas 3.540 M2;
(iii) SHGB No. 262/Desa Betro, seluas 3.495 M2;
(iv) SHGB No. 288/Desa Betro, seluas 57.463 M2,
yang seluruhnya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,
Kecamatan Sedati, Desa Betro, setempat dikenal dengan Jalan Raya
Betro nomor 678;
e. bidang-bidang tanah milik Debitur, dengan bukti kepemilikan berupa :
(i) SHGB No. 806/Desa Gemurung, seluas 63.053 M2; dan
(ii) SHGB No. 807/Desa Gemurung, seluas 60.000 M2
yang keduanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,
Kecamatan Gedangan, Desa Gemurung, setempat dikenal dengan
Jalan Raya Betro nomor 678;
f. Fidusia atas seluruh persediaan barang milik Belayan berupa kayu
yang disimpan atau terletak di Loa Buah Samarinda Kalimantan Timur,
Desa Mamahak Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan nilai
penjaminan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar
Rupiah); dan
g. Fidusia atas seluruh persediaan barang milik Narkata berupa kayu
yang disimpan atau terletak di Desa Loa Duri Ulu, PO. Box 1182 RT.01
RW.01 Loa Janan, Samarinda Sebberang, Samarinda, Kalimantan Timur
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar Rupiah).

Pengalihan

N/A
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No.

Perihal

Uraian

Pembatasan dan Pembebanan

Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar kepada Kreditur, maka
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan merger atau akuisisi, kecuali menurut kebijakan pemerintah;
2. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak
atas harta kekayaan Debitur selain untuk kegiatan usaha sehari-hari,
kecuali menurut kebijakan pemerintah.
3. Memperoleh pinjaman baru yang mengakibatkan Debitur menjadi
berhutang baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali dalam
rangka transaksi dagang yang lazim.
4. Memperluas atau mempersempit usaha Debitur.
5. Menggunakan Fasilitas Kredit yang diatur dalam Perjanjian ini selain
daripada untuk tujuan pembiayaan Fasilitas Kredit sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
6. M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n d a n / a t a u m e n y u r u h p i h a k l a i n u n t u k
mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Debitur dinyatakan
pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
7. M e n j u a l a t a u m e m i n d a h t a n g a n k a n d e n g a n c a r a a p a p u n a t a u
melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur selain dalam
rangka kegiatan usaha Debitur.
8. M e l a k u k a n t r a n s a k s i d e n g a n s u a t u p i h a k t i d a k t e r b a t a s p a d a
perusahaan afiliasinya dengan cara-cara di luar kebiasaan dagan yang
ada.
9. Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas
kepada perusahaan afiliasinya, kecuali akibat kegiatan usaha yang
normal Debitur.
10. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur
atas fasilitas kredit kepada pihak lain.
11. Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham
kepada perusahaan lain.
12. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status perseroan Debitur.
13. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun
juga dan dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya,
kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan
Debitur.
14. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah.
15. Mengubah komposisi pemegang saham Debitur dan/atau mengubah
susunan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) Debitur.
16. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan
nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta
kekayaan Debitur kepada pihak lain.
17. Melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terhambatnya
kewajiban Debitur kepada Kreditur.

Pengakhiran Sepihak

N/A

Hukum yang berlaku

Perjanjian ini tunduk dan hanya ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku
di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

2.     Nama Perjanjian

Para Pihak

Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 64 tanggal 22 Desember 2010
dibuat di hadapan Raden Ayu Poppy Darmawan, S.H., Notaris di Jakarta
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Perubahan
Kedelapan Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 19 tanggal 7 Desember
2015 dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya.
- Indonesia Eximbank (“Kreditur”); dan
- Perseroan (“Debitur”)
secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
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No.

Perihal

Uraian

Objek Perjanjian

Fasilitas Kredit kepada Debitur berupa:
a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor I (“KMK I”);
b. 	 Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor II (“KMK II”);
c. 	 Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor III (“KMK III”);
d. 	 Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor V (“KMK V”); dan
f.  	 Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor VI (“KMK VI”)
Tujuan penggunaan dana adalah:
a. Fasilitas KMKE I untuk pembiayaan modal kerja Debitur;
b. 	 Fasilitas KMKE II untuk pembiayaan modal kerja Debitur;
c. 	 Fasilitas KMKE III untuk pembiayaan atas kontrak/purchase order/
dokumen lainnya yang dapat diterima yang menunjukkan permintaan
pengadaan barang meubel/furniture;
d. Fasilitas KMKE IV untuk pembiayaan modal kerja atas nama Debitur
dan group usaha (Narkata dan Belayan) atas nama penjualan kepada
pihak ketiga (non afiliasi);
e. Fasilitas KMKE V untuk pembiayaan modal kerja industri furniture;
f. Fasilitas KMKE VI untuk menggantikan pendapatan penjualan kayu
yang belum dapat direalisasi kepada buyer Debitur dan atau group
usaha (Belayan dan Narkata).

Nilai Perjanjian/Bunga

Fasilitas kredit dan nilai bunga diberikan oleh Kreditur kepada Debitur
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Fasilitas KMKE I sampai jumlah pokok sebesar USD 15,000,000.00
(lima belas juta Dollar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 6,1%
per tahun;
b. Fasilitas KMKE II sampai jumlah pokok sebesar USD 5,000,000.00 (lima
juta Dollar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 10% per tahun;
c. Fasilitas KMKE III sampai jumlah pokok sebesar Rp. 70.000.000.000,00
(tujuh puluh milyar rupiah) dengan bunga sebesar 6,1% per tahun;
d. Fasilitas KMKE IV sampai jumlah pokok sebesar Rp. 80.000.000.000,00
(delapan puluh milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% per tahun;
e. Fasilitas KMKE V sampai jumlah pokok sebesar Rp. 54.000.000.000,00
(lima puluh empat milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% per tahun;
f. Fasilitas KMKE VI sampai jumlah pokok sebesar Rp. 100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% per tahun.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur masing-masing
untuk jangka waktu:
a. Fasilitas KMKE I diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22
Desember 2016 serta dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu
dan dengan tata cara yang disetujui -oleh Kreditur dan Debitur;
b. Fasilitas KMKE II diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22
Desember 2016 serta dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu
dan dengan tata cara yang disetujui oleh Kreditur dan Debitur;
c. 	 Fasilitas KMKE III diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22
Desember 2016 serta dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu
dan dengan tata cara yang disetujui oleh Kreditur dan Debitur;
d. 	 Fasilitas KMKE IV diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22
Desember 2016 serta dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu
dan dengan tata cara yang disetujui oleh Kreditur dan Debitur;
e. Fasilitas KMKE V berlangsung sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
serta dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan dengan tata
cara yang disetujui oleh Kreditur dan Debitur ;
f. Fasilitas KMKE VI diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka
waktu terhitung sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal
7 Desember 2016 serta dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu
dan dengan tata cara yang disetujui oleh Kreditur dan Debitur.
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Jaminan

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dijamin dengan
suatu jaminan kebendaan yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak
antara lain sebagai berikut:
a. Fidusia atas seluruh piutang dagang Debitur kepada pihak ketiga,
dengan nilai penjaminan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima
puluh milyar Rupiah);
b. Fidusia atas seluruh persediaan barang Debitur berupa bahan baku,
barang setengah jadi, barang pembantu, maupun barang jadi produksi
mebel dengan nilai penjaminan sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga
ratus lima - puluh milyar Rupiah);
c. 	 Fidusia atas alat berat milik Narkata, dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 16.575.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh lima
juta Rupiah);
d. bidang-bidang tanah milik Debitur, dengan bukti kepemilikan berupa :
(i) Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 67/Desa Betro, seluas
9.475 M2;
(ii) 	SHGB No. 261/Desa Betro, seluas 3.540 M2;
(iii) SHGB No. 262/Desa Betro, seluas 3.495 M2;
(iv) SHGB No. 288/Desa Betro, seluas 57.463 M2,
yang seluruhnya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,
Kecamatan Sedati, Desa Betro, setempat dikenal dengan Jalan Raya
Betro nomor 678;
e. bidang-bidang tanah milik Debitur, dengan bukti kepemilikan berupa :
(i) 	 SHGB No. 806/Desa Gemurung, seluas 63.053 M2; dan
(ii) SHGB No. 807/Desa Gemurung, seluas 60.000 M2
yang keduanya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,
Kecamatan Gedangan, Desa Gemurung, setempat dikenal dengan
Jalan Raya Betro nomor 678;
f. 	 Fidusia atas seluruh persediaan barang milik Belayan berupa kayu
yang disimpan atau terletak di Loa Buah Samarinda Kalimantan Timur,
Desa Mamahak Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan nilai
penjaminan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar
Rupiah); dan
g. Fidusia atas seluruh persediaan barang milik Narkata berupa kayu
yang disimpan atau terletak di Desa Loa Duri Ulu, PO. Box 1182 RT.01
RW.01 Loa Janan, Samarinda Sebberang, Samarinda, Kalimantan Timur
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar Rupiah).

Pengalihan

N/A

Pembatasan dan Pembebanan

Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar kepada Kreditur, maka
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan merger atau akuisisi, kecuali menurut kebijakan pemerintah;
2. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak
atas harta kekayaan Debitur selain untuk kegiatan usaha sehari-hari,
kecuali menurut kebijakan pemerintah.
3. Memperoleh pinjaman baru yang mengakibatkan Debitur menjadi
berhutang baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali dalam
rangka transaksi dagang yang lazim.
4. Memperluas atau mempersempit usaha Debitur.
5. Menggunakan Fasilitas Kredit yang diatur dalam Perjanjian ini selain
daripada untuk tujuan pembiayaan Fasilitas Kredit sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
6. M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n d a n / a t a u m e n y u r u h p i h a k l a i n u n t u k
mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Debitur dinyatakan
pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
7. M e n j u a l a t a u m e m i n d a h t a n g a n k a n d e n g a n c a r a a p a p u n a t a u
melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur selain dalam
rangka kegiatan usaha Debitur.
8. M e l a k u k a n t r a n s a k s i d e n g a n s u a t u p i h a k t i d a k t e r b a t a s p a d a
perusahaan afiliasinya dengan cara-cara di luar kebiasaan dagan yang
ada.
9. Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas
kepada perusahaan afiliasinya, kecuali akibat kegiatan usaha yang
normal Debitur.
10. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur
atas fasilitas kredit kepada pihak lain.
11. Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham
kepada perusahaan lain.
12. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status perseroan Debitur.
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13. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun
juga dan dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya,
kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan
Debitur.
14. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah.
15. Mengubah komposisi pemegang saham Debitur dan/atau mengubah
susunan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) Debitur.
16. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan
nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta
kekayaan Debitur kepada pihak lain.
17. Melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terhambatnya
kewajiban Debitur kepada Kreditur.

Pengakhiran Sepihak

N/A

Hukum yang berlaku

Perjanjian ini tunduk dan hanya ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku
di Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Para Pihak

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“Bank”); dan
2. Interkraft (“Penerima Kredit”).

Objek Perjanjian

Fasilitas Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Limit Negosiasi Wesel
Ekspor.
Jumlah Fasilitas
a. Kredit Modal Kerja sebesar maksimum Rp97.000.000.000,b. Kredit Investasi sebesar Rp112.000.000.000,c. 	 Limit Negosiasi Wessel Ekspor sebesar maksimum USD 5,000,000.00
d. 	 Kredit Modal Kerja (Baru) sebesar maksimum Rp78.000.000.000,Bunga Fasilitas
11% (sebelas persen) per tahun.

Nilai Perjanjian/Bunga

Jangka Waktu dan Perpanjangan

e. Kredit Investasi sampai dengan 16 Juni 2022;
f. Kredit Modal Kerja sampai dengan 19 Desember 2017.

Jaminan

a. 2 bidang tanah berikut bangunan pabrik dan gudang di atasnya, terletak
di Rajawali Industri, Desa Betro, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur,
atas nama Interkraft;
b. 55 bidang tanah berikut bangunan pabrik dan kantor di atasnya yang
sedang dalam proses pembangunanm beserta perlengkapan lain, mesin
dan peralatan yang terletak di dalamnya, berlokasi di Jl. Jombang
Km.11, Desa Dradahlumbing, Jawa Timur, atas nama Interkraft;
c. Persediaan per tanggal 30 September 2016

Pengalihan

Pengalihan Perjanjian Kredit harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Bank.

Pembatasan dan Pembebanan

Selama Interkraft belum membayar lunas utang dan/atau penggunaan
Fasilitas belum berakhir, Interkraft tidak diperkenankan untuk melakukan
hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
a. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan
perusahaan lain.
b. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
c. Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan. Perubahan
susunan pengurus yang bersifat administratif cukup dilakukan dengan
pemberitahuan kepada Bank.
d. Melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada
perusahaan lain.
e. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha
pihak lain.
f. 	 Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran
Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan
resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun
kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham
dominan (ultimate shareholder).
g. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang
saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan
sebagai pinjaman subordinasi fasilitas Kredit Bank (Sub-Ordinated
Loan).
h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam
rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha
Interkraft.
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i. 	 Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga
keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
j. Mengambil lease dari perusahaan leasing atau melakukan investasi/
pembelian aset tetap, dengan nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari
total aset perusahaan.
k. 	 Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai
dengan fasilitas Kredit dari Bank.
l. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah
dibiayai oleh Bank dan/atau yang dijaminkan kepada Bank.
m. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan
yang telah dijaminkan oleh Interkraft kepada Bank, kepada pihak lain
dalam bentuk dan maksud apapun.
n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
perusahaan kepada pihak manapun.
o. Mengubah bidang usaha.
p. 	 Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
q. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
r. 	 Melakukan interfinancing antar grup usaha, kecuali jika hal tersebut
dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan grup.
s. 	 Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
g. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak
siginifikan bagi IKF dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat
mempengaruhi kelancaran usaha IKF.
h. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada
aktivitas usaha IKF dan mengancam keberlangsungan usaha IKF.
i. 	 Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun
perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan
afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan
kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta
melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
t. 	 Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/
atau kewajiban IKF yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau
dokumen Agunan kepada pihak lain.

Waiver atas pembatasan dan
pembebanan

Sehubungan dengan pembatasan dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat
persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.
LMC2/2.5/354/R tanggal 25 April 2017 (lihat Catatan 30) yaitu untuk
membagikan dividen.

Pengakhiran Sepihak

N/A

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.     Nama Perjanjian

Surat Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit No. LMC2/2.5/054/R tanggal
2 Maret 2017

Para Pihak

1.          PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (“Bank”); dan
2.          Intertrend (“Penerima Kredit”).

Objek Perjanjian

Fasilitas Kredit Modal Kerja dan KMK Term Loan
Tujuan Fasilitas adalah untuk:
j. Ta m b a h a n m o d a l k e r j a u s a h a i n d u s t r i f u r n i t u r e t e r m a s u k t a k e
over fasilitas kredit Intertrend di Bank HSBC maksimum sebesar
Rp85.000.000.000,0 dan USD 7,000,000.00;
k. Tambahan modal kerja usaha industri furniture termasuk take over
fasilitas kredit Intertrend di Bank HSBC maksimum sebesar USD
2,500,000.00.

Nilai Perjanjian/Bunga

Jumlah Fasilitas
l. Kredit Modal Kerja sebesar maksimum Rp190.000.000.000,m. KMK Term Loan sebesar maksimum Rp35.000.000.000,n. 	 Kredit Modal Kerja sebesar maksimum Rp15.000.000.000,Bunga Fasilitas
11% (sebelas persen) per tahun.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

o. Kredit Modal Kerja sampai dengan 19 Desember 2017; dan
p. KMK Term Loan 36 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian
Kredit.

Jaminan

N/A
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Pengalihan

Pengalihan Perjanjian Kredit harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Bank.

Pembatasan dan Pembebanan

Selama Intertrend belum membayar lunas utang dan/atau penggunaan
Fasilitas belum berakhir, Intertrend tidak diperkenankan untuk melakukan
hal-hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:
a. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan
perusahaan lain.
b. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
c. Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan. Perubahan
susunan pengurus yang bersifat administratif cukup dilakukan dengan
pemberitahuan kepada Bank.
d. Melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada
perusahaan lain.
e. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha
pihak lain.
f. 	 Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran
Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan
resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun
kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham
dominan (ultimate shareholder).
g. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang
saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan
sebagai pinjaman subordinasi fasilitas Kredit Bank (Sub-Ordinated
Loan).
h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam
rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha
Intertrend.
i. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga
keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
j. Mengambil lease dari perusahaan leasing atau melakukan investasi/
pembelian aset tetap, dengan nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari
total aset perusahaan.
k. 	 Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai
dengan fasilitas Kredit dari Bank.
l.  	Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah
dibiayai oleh Bank dan/atau yang dijaminkan kepada Bank.
m. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan
yang telah dijaminkan oleh Intertrend kepada Bank, kepada pihak lain
dalam bentuk dan maksud apapun.
n. 	Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
perusahaan kepada pihak manapun.
o. 	 Mengubah bidang usaha.
p. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
q. 	 Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
r.  	Melakukan interfinancing antar grup usaha, kecuali jika hal tersebut
dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan grup.
s. 	 Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
q. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak
siginifikan bagi Intertrend dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang
dapat mempengaruhi kelancaran usaha Intertrend.
r. 	 Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada
aktivitas usaha Intertrend dan mengancam keberlangsungan usaha
Intertrend.
s. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun
perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan
afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan
kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta
melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/
atau kewajiban Intertrend yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit
dan/atau dokumen Agunan kepada pihak lain.

Pengakhiran Sepihak

N/A

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4.     Nama Perjanjian

Surat Penawaran Kredit
September 2016
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Para Pihak

1. 	 PT Bank ICBC Indonesia (“Bank”); dan
2. Intertrend (“Penerima Kredit”).

Objek Perjanjian

Fasilitas PEF (Pre Export Financing) Non L/C

Nilai Perjanjian/Bunga

USD 2,500,000
Bunga 5,75% per annum

Jangka Waktu dan Perpanjangan

26 September 2016 s/d 26 September 2017

Jaminan

- 	 Jaminan FTO atas persediaan yang ada saat ini dan yang akan ada di
masa mendatang senilai USD 1.000.000,- Jaminan FTO atas piutang usaha yang ada saat ini dan yang akan ada
di masa mendatang senilai USD 3.125.000,-

Pengalihan

N/A

Pembatasan dan Pembebanan

Hal-hal yang harus diinformasikan secara tertulis kepada Bank selambatlambatnya 30 hari setelah kejadian adalah:
- 	 Tambahan pinjaman dari pihak ketiga
- Segala bentuk pembayaran dividen
- 	 Melakukan perubahan bentuk badan hukum dan anggaran dasar,
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris
- 	 Melakukan pelepasan aset subtansial apabila lebih dari 20% total aset.
- 	 Perubahan pemegang saham
Hal-hal yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Bank, adalah:
- Memberikan pinjaman atau jaminan kepada pihak lain.
- 	 Melakukan konsolidasi merger, akuisisi atau melakukan investasi baru
atau penempatan ekuitas dalam usaha lainnya.
-  	 Melakukan perubahan jenis usaha dan kegiatan usaha.

Pengakhiran Sepihak

N/A

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan

N/A

5.     Nama Perjanjian

Credit Facility Agreement No. 939/MA/MHZ/1216 tanggal 15 Desember
2016, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup

Para Pihak

i. WII; dan
ii. PT Bank Mizuho Indonesia (“Bank”)

Objek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Kredit WII, WII memperoleh fasilitas pinjaman
berulang tanpa komitmen (“Fasilitas Pinjaman Berulang”).
Tujuan Fasilitas Pinjaman Berulang adalah untuk mendanai modal kerja WII.

Nilai Perjanjian/Bunga

Jumlah Fasilitas Pinjaman Berulang
US$2.000.000,00 (dua juta dolar Amerika.
Bunga Fasilitas Pinjaman Berulang
0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Jangka waktu tersedianya (availability period) Fasilitas Pinjaman Berulang
terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15
Desember 2017.

Jaminan

Fasilitas Pinjaman Berulang ini dijamin dengan surat jaminan atau
surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Wood One International Ltd. yang
seluruhnya harus merupakan dokumen asli yang ditandatangani secara
sah dan bersifat tanpa syarat dan tanpa pembatalan dan bersifat tanggung
renteng dan dalam bentuk yang disetujui oleh Bank.

Pengalihan

N/A

Pembatasan dan Pembebanan

WII setuju selama WII memiliki utang yang belum dan wajib dibayar kepada
Bank menurut Perjanjian Pinjaman Berulang ini dan selama Perjanjian
Pinjaman Berulang ini masih berlaku, WII tanpa persetujuan tertulis
sebelumnya dari Bank tidak dapat:
a. Mengizinkan saham-saham yang ada pada WII digadaikan, dijual,
dialihkan, dijaminkan, atau dibebankan dengan cara lainnya;
b. 	 Mengubah struktur atau status hukum WII;
c. 	 Membubarkan struktur perusahaan yang berlaku bagi WII saat ini
dalam menjalankan usahanya atau mengambil langkah apapun dengan
tujuan menyebabkan kepailitan, dalam pengampuan, penundaan
kewajiban pembayaran utang (moratorium), pembubaran, likuidasi, atau
pemberesan, atau langkah-langka lain serupa berkenaan dengan WII;
d. Mengubah struktur para pemegang sahamnya; dan
e. S e c a r a s i g n i f i k a n m e n g u b a h s i f a t u s a h a W I I s e j a k t a n g g a l
ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman Berulang ini.
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No.

Perihal

Uraian

Pengakhiran Sepihak

N/A

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

6.     Nama Perjanjian

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No. BS.02.03/PBS/09/2016
tanggal 7 September 2016

Para Pihak

a. Indonesia Eximbank; dan
b. Intera (“Debitur”)

Objek Perjanjian

Kredit Modal Kerja Ekspor Transaksional sub limit Negosiasi Wesel
(“KMKE”); dan

Nilai Perjanjian/Bunga

Rp 60.000.000.000
Bunga : 10,00 p.a

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Jangka Waktu Fasilitas 1 tahun sejak tanggal penandatanganan fasilitas
kredit.

Jaminan

a. Fidusia atas seluruh perserdiaan barang milik Intera dengan nilai
penjaminan sebesar Rp 36.100.000.000,b. Fidusia atas seluruh piutang dagang milik pihak ketiga kepada Intera
dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.700.000.000
c. Hak Tanggungan sebesar Rp 9.930.000.000,- atas HGB milik Intera
No. 10,12,55, 86 dan 102 yang berlokasi di jalan raya Bojonegoro,
Jombang KM. 11
d. 	 Fidusia atas mesin dan peralatan yang saat ini telah ada yaitu berupa
mesin dan peralatan milik Intera dengan nilai penjaminan sebesar Rp
6.900.000.000.

Pengalihan

N/A

Pembatasan dan Pembebanan

Antara lain:
a. 	 Melakukan merger akuisisi dan penjualan atau melepaskan hak atas
harta kekayaan Debitur selain untuk kegiatan usaha sehari-hari
b. M e n j u a l a t a u m e m i n d a h t a n g a n k a n d e n g a n c a r a a p a p u n a t a u
melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur selain dalam
rangka kegiatan usaha Debitur.
c. 	 Untuk pembagian dividen dapat dilakukan terlebih dahulu, namun
dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada kreditur paling lambat
14 hari setelah pelaksanaan pembagian divide, sepanjang perusahaan
membukukan keuntungan dan tidak terdapat tunggakan bunga dan
angsuran kepada kreditur pada periode tahun yang bersangkutan.
d. Mengubah komposisi pemegang saham Debitur dan pengurusnya

Pengakhiran Sepihak

N/A

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

N/A

Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk pencabutan
ketentuan pembatasan (negative covenants) terkait dengan pembagian dividen dan pelaksanaan
Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam (i) Surat
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) No. LMC2/2.5/120/R tanggal 8 Juni 2017
perihal Persetujuan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit; (ii) Surat BNI No. LMC2/2.5/121/R
tanggal 8 Juni 2017 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit; (iii) Surat Indonesia
Eximbank No. BS.0090/PBS/04/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Persetujuan Perubahan
Syarat dan Ketentuan; dan (iv) Surat Indonesia Eximbank No. BS.0291/PBS/12/2016 tanggal
5 Desember 2016.
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14. Asuransi
Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:
No.
1.

Nama
Nama
Penanggung Tertanggung
Industrial All Risks
PT Asuransi
Perseroan
Cover Note No.
Asei Indonesia
03/440/VII/ASEI/SBY (selaku Leader)
Polis No.

Nilai Pertanggungan

Berlaku Hingga

Rp204.900.520.000,00

25 Juli 2016 s/d
25 Juli 2017

Rp198.041.503.761,00

25 Juli 2016 s/d
25 Juli 2017

Rp87.500.000.000,00

25 Juli 2016 s/d
25 Juli 2017

Rp2.566.541.000,00

Perseroan

Mesin-mesin dan
aksesorisnya
Mesin-mesin

Perseroan

Mesin-mesin

Rp936.140.700,00

5 November 2014 s/d 5
November 2017
29 Januari 2015 s/d 29
Januari 2018
29 Januari 2015 s/d 29
Januari 2018

2.

Industrial All Risks
PT Asuransi
Cover Note No.
Asei Indonesia
03/441/VII/ASEI/SBY (selaku Leader)

Perseroan

3.

Industrial All Risks
Cover Note No.
03/442/VII/ASEI/SBY
Polis No. 01-PAR00027-000-11-2014
Polis No. 01-PAR00027-000-11-2014
Polis No. 01-PAR00078-000-01-2015

Perseroan

4.
5.
6.

PT Asuransi
Asei Indonesia
(selaku Leader)
PT Asuransi
Raksa Pratikara
PT Asuransi
Raksa Pratikara
PT Asuransi
Raksa Pratikara

Objek
Pertanggungan
Operasional
Kantor, Gudang,
Produksi dan
Pembuatan Pintu
Operasional
Kantor, Gudang,
Produksi dan
Pembuatan Pintu
Persediaan

Perseroan

Rp2.566.541.000,00

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi
(penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi
kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.
Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai
untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan
Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh
peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang
ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.
15. Hak atas Kekayaan Intelektual
Perseroan memiliki dan/atau sedang dalam proses pendaftaran atas hak atas kekayaan
intelektual sebagai berikut:
Merek
No.
1.

Nomor
IDM000477259

2.

IDM000506767

Pendaftaran/Permohonan
Tanggal
Etiket Merek
26 November
INTERA
2013
16 September
2013

INTEGRA GROUP

Kelas
20
20

Jangka Waktu
Perlindungan

Keterangan

Sampai dengan 26 Warna Hitam, Putih
November 2023
16 September 2023 Hijau, Coklat, Putih,
Biru

16. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 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 material kegiatan usaha dan/atau
kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara
baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
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17. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan
17.1

Pendahuluan

Grup Integra diawali dengan pembentukan PT Integra Indocabinet pada tahun 1989. Perseroan
pada awalnya memproduksi plastik dan rak CD kayu yang diekspor ke pasar Amerika Serikat.
Dengan bertambahnya pengalaman dalam proses produksi, Perseroan melakukan investasi
dalam mesin untuk memproduksi mebel sederhana dan tumbuh pesat dalam bisnis tersebut.
Pada tahun 1993, Perseroan mendirikan PT Intertrend Utama untuk terutama melayani
pertumbuhan bisnis yang tinggi dari mebel outdoor dan kemudian mendirikan PT Interkraft pada
tahun 2002 untuk mengakomodir permintaan yang tinggi atas fully assembled dan casegoods
furniture.
Untuk mengamankan sumber bahan baku, Perseroan memutuskan untuk berinvestasi dalam
bisnis konsesi hutan dengan mengakuisisi PT Belayan River Timber dan PT Narkata Rimba
pada tahun 2012 dan 2011.
Saat ini, Perseroan adalah salah satu produsen produk kayu terintegrasi yang terbesar
Indonesia. Perseroan berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, dan terdiri dari 8 perusahaan, yaitu 5
perusahaan manufaktur, 1 perusahaan distribusi dan 2 perusahaan konsesi kehutanan yang
dikonsolidasikan di bawah Perseroan. Hal ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh sumber
daya material sampai proses manufaktur kedalam satu industri yang bersinergi.
Produk utama Perseroan adalah mebel indoor dan outdoor untuk rumah, kantor dan hotel.
Selain itu, Perseroan juga menghasilkan pintu kayu, bingkai jendela kayu serta produkberbasis
kayu dan rotan lainnya.
Fasilitas produksi di Sidoarjo menempati total luas 330.000 m2, sedangkan fasilitas di
Lamongan menempati total luas 80.000 m2. Pada tahun 2011 dan 2012, Perseroan mengakuisisi
2 konsesi hutan di Kalimantan Timur yang menempati area konsesi lebih dari 170.000 Ha
untuk mengamankan sumber bahan baku. Setiap tahun, perusahaan konsesi hutan mampu
menghasilkan sebanyak 90.000 m 3 kayu log. Perseroan telah menempatkan dirinya sebagai
salah satu perusahaan lokal dengan akreditasi internasional dan domestik. Perseroan melayani
pelanggan pasar internasional dan domestik untuk mebel kualitas premium.
17.2

Produk Dan Kegiatan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak beroperasi di 3 lini bisnis: manufaktur mebel dan komponen
bangunan (building component) berbasis kayu, hutan konsesi serta ritel dan distribusi mebel.
a.

Manufaktur

Rincian informasi mengenai bisnis manufaktur Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
penerbitan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
PT lntertrend
Utama
Lokasi Pabrik
Sidoarjo, Jawa Timur Sidoarjo, Jawa
Timur
Tahun Pendirian
1989
1993
Persentase Ekspor ±80%
±90%
±80.000 m 2
Luas Pabrik
±250.000 m 2
Tipe Produk Utama Indoor KD, Casegood,Mebel Taman dan
Panel Furniture,
Indoor, Komponen
Building Component Bangunan
(Komponen
Bangunan)
Keterangan

Perseroan
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PT lnterkraft
Lamongan,
Jawa Timur
2002
±95%
±80.000 m 2
Bedroom /
Casegood,
Proyek Hotel

PT Intera

PT WoodOne
Integra*
Sidoarjo, Jawa
Sidoarjo, Jawa
Timur
Timur
2012
2016
±95%
±80%
±8.000 m 2
±6.000 m 2
Barecore dan Mebel Pintu
Rotan

Keterangan
Sertifikasi

Perseroan
- Forest Stewardship Council (FSC)
- Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu
(SVLK)
- The Global Forest
and Trade Network (GFTN)
- ISO 9001:2008
-

PT lntertrend
PT lnterkraft
Utama
- Sistem
Forest
Verifikasi
Stewardship
Legalitas
Council (FSC)
Sistem Verifikasi Kayu (SVLK) Legalitas Kayu
(SVLK)
The Global
Forest and Trade
Network (GFTN)
Tropical Forest
Trust (TFT)
ISO 9001:2008

PT Intera
Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu
(SVLK)
IKEA Way on
Purchasing
Products,
Materials and
Services (IWAY)

PT WoodOne
Integra*
- Sistem
Verifikasi
Legalitas
Kayu (SVLK)

Catatan: *Entitas Anak dari PT Inter Kayu Mandiri

Di sisi manufaktur, Perseroan dan Entitas Anak juga memproduksi mebel, pintu dan komponen
bangunan per proyek untuk hotel, pengembang properti (proyek apartemen dan kondominium)
dan pemerintah (untuk apartemen rental terjangkau, sekolah, dan lain-lain). Beberapa pelanggan
utama dalam kategori ini meliputi, Target USA, DMI Furniture Inc. (menjual kembali melalui
Amazon.com, Wayfair.com dan Walmart.com), American woodcrafter, Rooms To Go, Canadian
Tire Corp., China National Forest dan P.K.F Global Limited (untuk produk building component
dan pintu).
Berikut adalah rincian detail atas penjualan segmen operasi manufaktur Perseroan dan Entitas
Anak 1:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Keterangan

2012
Rupiah juta

2013
%

2014

Rupiah juta

%

Rupiah juta

2015
%

Rupiah juta

2016
%

Rupiah juta

%

Mebel knock-down

185.686,51

27,7 211.770,04

26,6 276.083,42

32,1

423.917,34

41,6

459.054,22

34,5

Mebel fully assembled

340.058,48

50,7 378.811,15

47,5 351.627,41

40,9

383.383,64

37,6

377.082,37

28,3

Building Component dan lain-lain

144.501,30

21,6 206.139,33

25,9 231.833,75

27,0

211.237,02

20,7

496.253,05

37,2

Total Penjualan Segmen Operasi
Manufaktur 2

670.246,29 100,0 796.720,52 100,0 859.544,58 100,0 1.018.538,00 100,0 1.332.389,64

100,0

Catatan:
1) Rincian detail atas penjualan segmen operasi manufaktur Perseroan dan Entitas Anak disajikan kembali berdasarkan estimasi
manajemen Perseroan
2) Total penjualan segmen operasi manufaktur sesuai dengan catatan nomor 29 pada laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, besar pemesanan atas produk mebel
dan building component yang telah diterima dan akan dipenuhi oleh Grup Integra, termasuk
pemesanan yang telah dipenuhi dan diakui sebagai pendapatan, adalah sebesar Rp996,19
miliar.
Berikut adalah rincian kapasitas kegiatan manufaktur Perseroan dan Entitas Anak:
Mebel
Kapasitas Terpasang (m 3)
Volume Produksi (m 3)
Utilisasi (%)
Building Component
Kapasitas Terpasang (m 3)
Volume Produksi (m 3)
Utilisasi (%)
Sumber: Manajemen Perseroan
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2014

2015

2016

17.763
12.588
70,9

23.450
15.578
66,4

35.044
16.155
46,1

17.558
15.918
90,7

35.558
18.120
51,0

133.338
57.008
42,8

Sejak tahun 2015, Perseroan juga telah mulai memproduksi produk sofa untuk dipasarkan
melalui merek Vittorio, toko ritel Thema Home dan proyek hotel. Meskipun pada saat Prospektus
ini diterbitkan, sebagian besar produk sofa Perseroan masih diimpor namun Perseroan
berencana untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi produk sofa sendiri baik secara
langsung ataupun melalui Entitas Anak.
Untuk mendukung kegiatan usaha pabrik, Perseroan memiliki dan memanfaatkan beberapa
fasilitas pendukung seperti listrik, pengolahan limbah, kolektor debu dan mesin biomassa yang
dirancang sesuai dengan kebutuhan produksi pabrik.
Berikut adalah diagram yang menggambarkan proses manufaktur Perseroan dan Entitas Anak:

Berikut adalah penjelasan mengenai proses produksi manufaktur Perseroan dan Entitas Anak
secara umum:
Proses produksi Perseroan dimulai dari proses logging kayu sebelum dilanjutkan ke tahap
produksi produk akhir. Untuk proses logging kayu dapat diringkas sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Log yard: kayu mentah dalam bentuk log dari area penebangan dikumpulkan di daerah
log yard;
Proses Saw Mill: kayu mentah dalam bentuk log dipotong dengan dimensi sesuai dengan
kebutuhan produksi;
Gudang sawn timber basah: kayu mentah yang telah dipotong (sawn timber) dalam kondisi
belum dikeringkan disimpan dalam gudang;
Proses Pengeringan (Kiln Dry Process): sawn timber dikeringkan dalam oven pengeringan
selama 2 sampai 8 minggu tergantung dari jenis dan tebal kayu;
Gudang sawn timber kering: sawn timber yang telah dikeringkan disimpan di gudang sawn
timber kering untuk digunakan pada proses produksi produk akhir.
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Perseroan dan Entitas Anak dapat juga membeli sawn timber basah dari pemasok sehingga
Perseroan dapat langsung melakukan proses pengeringan (kiln dry process) untuk sawn timber
yang dibeli tersebut.
Perseroan dan Entitas Anak memproduksi dan menjual mebel kayu yang telah dirakit (fully
assembled) maupun yang belum dirakit (knock-down). Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak
juga memproduksi dan menjual komponen kayu (building component) yang dapat digunakan
untuk meproduksi produk-produk kayu lainnya. Berikut adalah proses produksi untuk mebel
fully assembled dan knock-down maupun building component.
•

Proses produksi mebel fully assembled :
1. Proses Pengolahan: Sawn timber kering dari gudang sawn timber kering dipotong dan
disambung sesuai dengan dimensi dan spesifikasi komponen-komponen produk akhir;
2. Pengamplasan (sanding): Komponen-komponen produk akhir yang telah dipotong
diamplas untuk memperhalus permukaan kayu;
3. Perakitan (assembling): Komponen-komponen produk akhir yang telah diamplas dirakit
menjadi produk akhir yang telah dirakit secara lengkap;
4. Pengamplasan akhir (final sanding): Produk akhir yang telah dirakit kembali diamplas
untuk memastikan kualitas permukaan kayu yang halus;
5. Finishing: Proses finishing untuk produk seperti pengecatan, pelapisan coating, dan
lain-lain untuk memastikan kualitas produk akhir yang baik;
6. Pengepakan (packing): Produk akhir dikemas dalam kardus untuk siap dikirim ke
pembeli;
7. Gudang barang jadi: Produk akhir yang telah dikemas disimpan dalam gudang untuk
siap dikirim ke pembeli.

•

Proses produksi mebel knock-down :
1. Proses Pengolahan: Sawn timber kering dari gudang sawn timber kering dipotong dan
disambung sesuai dengan dimensi dan spesifikasi komponen-komponen produk akhir;
2. Pengamplasan akhir (final sanding): Komponen-komponen produk akhir diamplas untuk
memastikan kualitas permukaan kayu yang halus;
3. Finishing: Proses finishing untuk komponen-komponen produk akhir seperti pengecatan,
pelapisan coating, dan lain-lain untuk memastikan kualitas yang baik;
4. Pengepakan (packing): Produk akhir yang belum dirakit dikemas dalam kardus untuk
siap dikirim ke pembeli;
5. Gudang barang jadi: Produk akhir yang telah dikemas disimpan dalam gudang untuk
siap dikirim ke pembeli.

•

Proses produksi building component :
1. Proses Pengolahan: Sawn timber kering dari gudang sawn timber kering dipotong dan
disambung sesuai dengan dimensi dan spesifikasi building component;
2. Pengepakan (packing): Produk akhir (building component) dikemas dengan palet kayu
untuk siap dikirim ke pembeli;
3. Gudang barang jadi: Produk akhir (building component) yang telah dikemas disimpan
dalam gudang untuk siap dikirim ke pembeli.
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Gambar berikut menunjukkan beberapa contoh produk manufaktur Perseroan dan Entitas Anak:

Mebel Ruang Makan

Mebel Hotel

Mebel Luar Rumah

Building Component

Mebel Ruang Tidur

Pintu Rumah

b.

Konsesi Hutan

Rincian informasi mengenai usaha konsesi hutan Entitas Anak pada tanggal penerbitan
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Lokasi

PT Narkata Rimba
Kutai Timur, KalimantanTimur

Tahun Akuisisi
Periode Konsesi
Tipe Pohon
Area Konsesi
Kapasitas Produksi
Sertifikasi

2011
45 tahun sejak 28 Maret 2009
Pohon Shorea (Meranti)
±65.925
30.000 m 3/tahun
- Forest Stewardship Council Nomor
CU-FM/COC-813447
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
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PT Belayan River Timber
Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur
2012
55 tahun sejak 5 Agustus 1996
Pohon Shorea (Meranti)
±97.500 Ha
60.000 m 3/ tahun
- Forest Stewardship Council Nomor CU-FM/
COC-813446
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Perseroan dan Entitas Anak telah terus berusaha untuk mengikuti praktek-praktek lingkungan
go-green, seperti dengan mendapatkan sertifikasi lingkungan seperti Forest Stewardship
Council (FSC) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Untuk mendukung bisnis kehutanan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas seperti
generator, kamp sementara pendukung (umumnya hanya untuk periode 5 tahun), pembangunan
dan perbaikan jalan, truk penebangan, dozer, excavator, dan alat berat lainnya. Melalui Narkata
dan Belayan, Perseroan dapat menghasilkan log kayu dan kayu gergajian dari hutan produksi
dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sendiri.
Sekitar 50% dari produksi hasil hutan digunakan secara internal untuk memenuhi kebutuhan
produksi Perseroan dan Entitas Anak. Kelebihan log kayu dan sawn timber dijual kepada
pelanggan seperti PT Kutai Timber Indonesia, PT Tirta Mahakam Tbk, PT Sumber Mas Plywood
Tbk, dan lain-lain.
Berikut adalah diagram yang menggambarkan proses logging Perseroan:

Berikut adalah penjelasan mengenai proses produksi konsesi hutan Entitas Anak Perseroan
secara umum:
1. Proses produksi dimulai dengan pencarian pohon-pohon yang berpotensi untuk dipanen;
2. Berdasarkan hasil pencarian pohon-pohon, Perseroan melalui Entitas Anaknya mengusulkan
kuota rencana kerja tahunan (RKT) untuk jadwal dan lokasi penebangan pohon untuk
sepanjang tahun;
3. Penebangan pohon dilakukan sesuai dengan RKT dan hanya atas pohon-pohon yang
memiliki diameter yang sesuai;
4. Pemanenan hasil penebangan dilakukan secara ramah lingkungan (Reduced Impact
Logging) dengan sistem pancang tarik (monocable winch) untuk mengurangi kerusakan
tegakan tinggal dan kerusakan tanah akibat pemanenan;
5. Kayu yang telah dipanen dikoleksi di lokasi;
6. Kemudian kayu diangkut ke tempat penimbunan kayu (log pound);
7. Pembeli (atau Perseroan apabila kayu digunakan untuk kebutuhan internal) memilih kayu
di log pound;
8. Kayu diangkut melalui sungai ke kota Samarinda;
9. Setelah tiba di kota Samarinda, kayu diangkut ke tujuan akhir dengan menggunakan
tongkang.
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Peta berikut menunjukkan lokasi konsesi hutan Perseroan dan Entitas Anak:

c.

Ritel dan Distribusi

Keterangan
Lokasi
Tahun Pendirian
Lokasi Toko Ritel milik Perseroan
Merek

PT Integriya Dekorindo (“Integriya”)
Sidoarjo, East Java
2013
Surabaya
Vittorio, Thema Home (merek toko Ritel milik Perseroan)

Integriya mendistribusikan mebel yang diproduksi oleh Entitas Anak lainnya serta produk impor
kepada toko ritel tradisional dan juga modern, terutama di bawah merek “Vittorio”. Selain itu,
Integriya juga mengoperasikan Thema Home, toko ritel modern milik Perseroan, yang menjual
produk-produk yang diproduksi oleh Perseroan dan Entitas Anak serta produk yang diimpor.
Saat ini Integriya memiliki satu toko Thema Home, yaitu yang berlokasi di Surabaya, dengan
luas area penjualan 3.000 m 2. Integriya berencana untuk membuka beberapa tambahan toko
ritel Thema Home dengan luas area penjualan 2.500 m 2 sampai dengan 5.000 m 2 di kota besar
seperti Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, Medan, Makassar dan Manado dalam 3 tahun ke
depan.
Gambar berikut menunjukkan cakupan distribusi Vittorio:
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17.3

Pemasaran, Penjualan dan Distribusi

Perseroan dan Entitas Anak melalui Integriya memiliki jajaran produk yang luas. Untuk menjual
produknya, Perseroan dan Entitas Anak melalui Integriya menggunakan saluran distribusi
domestik dan internasional. Tabel berikut menunjukkan rincian dari penjualan berdasarkan
wilayah pada 31 Desember 2016.
Benua
Amerika
Indonesia
Eropa
Asia (tidak termasuk Indonesia)
Africa
Australia

•

Persentase Penjualan
48.80%
22.40%
17.20%
11.50%
0.10%
0.00%

Saluran Distribusi Internasional

Mayoritas dari produk Perseroan dan Entitas Anak dipasarkan melalui saluran distribusi
internasional ke Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan negara-negara lain.
Pengelompokkan sebagian pelanggan utama berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:
Negara
Amerika Serikat
Eropa
Britania Raya
Tiongkok

Pelanggan
Target, DMI Furniture Inc, American Woodcrafters, Rooms To Go,
Canadian Tire Corp, Alpine, Casana Furniture Co. Ltd.
IKEA, Houtplex B.V., Dekker Hout Den hag B.V.
P.K.F Global Limited
China National Forest Products Industry Corporation, Taizhou,
Guangsen Wood Industry Co. Ltd, Huzhou Zinsen Import and
Export Co. Ltd

Jenis Produk
Mebel
Mebel, Building component
Pintu
Building component

Perseroan memproduksi produk-produk mebel dengan menggunakan merek yang dimiliki
oleh pelanggan tersebut, seperti Home Style dari DMI Furniture Inc., Target dari Target USA,
Pike and Mine dari Costco, dan lain-lain. Beberapa pelanggan Perseroan memasarkan dan
mendistribusikan produk-produk Perseroan melalui toko ritel secara fisik dan juga secara online.
•

Saluran Distribusi Domestik

Integriya juga menjual produknya kepada pelanggan domestik dengan menggunakan merek
Vittorio dan melalui toko ritel Thema Home.
Vittorio
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Integriya menjual dan mendistribusikan mebel kayu yang
diproduksi oleh Perseroan dan Entitas Anak serta mebel lainnya yang diimpor dari negaranegara lain melalui sekitar 170 toko ritel tradisional dan modern yang tersebar di:
Jabodetabek
Jawa Tengah
Jogjakarta
Jawa Timur
Bali
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Papua
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Perseroan menargetkan penjualan kepada pasar domestik segmen menengah ke bawah dengan
merek Vittorio, dimana harga dan desain produk Vittorio telah disesuaikan atas kemampuan
pembelian dan preferensi konsumen pada segmen tersebut.
Thema Home
Integriya menjual dan mendistribusikan mebel kayu yang diproduksi oleh Perseroan dan Entitas
Anak serta mebel lainnya yang diimpor dari negara-negara lain melalui toko ritel modern Thema
Home yang berlokasi di Surabaya. Berbeda dengan strategi penjualan pada merek Vittorio,
Perseroan menargetkan penjualan kepada pasar domestik segmen menengah ke atas melalui
toko ritel modern Thema Home. Seluruh produk yang dijual di Thema Home adalah produk
premium yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang masih cukup terjangkau untuk
konsumen pada segmen menengah ke atas. Selain mebel, Thema Home juga menjual berbagai
macam aksesoris untuk mempercantik rumah. Konsumen diharapkan akan merasakan nuansa
rumah yang nyaman ketika berbelanja di Thema Home.
Integriya berencana untuk membuka beberapa tambahan toko ritel Thema Home di kota besar
seperti Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, Medan, Makassar dan Manado dalam 3 tahun ke
depan.
Dengan adanya perbedaan target segmen pasar antara produk Vittorio dan Thema Home,
pada umumnya Integriya tidak memasarkan produk yang sama antara kedua jaringan distribusi
tersebut. Namun, Integriya dapat memutuskan untuk memindahkan penjualan sebuah produk
dari Vittorio ke Thema Home atau sebaliknya sesuai dengan strategi pemasaran Perseroan
untuk meningkatkan tingkat penjualan produk tersebut.
Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu atau sekelompok pelanggan atau
distributor tertentu untuk melakukan penjualan atau pemasaran produk-produk Perseroan.
Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualannya, Perseroan memiliki tim khusus
yang menangani bidang pemasaran dan penjualan, dikepalai oleh Direktur Penjualan dan
Pemasaran yang membawahi divisi penjualan untuk penjualan ke pasar ekspor. Selain
itu, Perseroan melalui Integriya juga memiliki divisi penjualan yang dikepalai oleh Direktur
Pemasaran Integriya untuk berfokus pada penjualan retail dan distribusi produk-produk
domestik, baik melalui merek Vitorrio maupun melalui toko ritel modern Thema Home.
Strategi pemasaran Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Diversifikasi produk, pasar, dan pelanggan, agar dapat memperoleh jaringan konsumen
yang lebih luas;
2. Menawarkan produk mebel yang lebih menarik secara estetis dengan kombinasi material
seperti kayu dan besi;
3. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan jaringan distribusi dan pemasaran
yang telah dimiliki saat ini;
4. Menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga produk yang kompetitif dan terjangkau
dengan mengoptimalkan tingkat rendemen produksi serta menggunakan teknologi
manufaktur terbaru sehingga biaya produksi dapat ditekan;
5. Menghasilkan produk yang inovatif dengan menggunakan teknologi produksi terbaru seperti
laser-cut veneer dan embossed wooden material; dan
6. Menambah jumlah toko ritel modern Thema Home di berbagai kota besar di Indonesia
untuk meningkatkan penjualan domestik.
Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan promosi adalah sekitar 4,54% dari
penjualan atau sebesar Rp2.936.655.073 pada 31 Desember 2016 dan sekitar 2,13% dari
penjualan atau sebesar Rp974.749.098 sekitar pada tahun 2015. Pada akhir periode, manajemen
Perseroan akan meninjau kembali penggunaan biaya tersebut, dan akan menentukan biaya
yang dialokasikan untuk kegiatan pemasaran dan penjualan pada tahun berikutnya.
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17.4

Pelanggan

Di bawah tersaji rincian dari pendapatan atas penjualan berdasarkan pelanggan dalam tiga
tahun terakhir:
31 Desember

Nama

2014

Target USA
DMI Furniture Inc
China National Forest Products Industry Corporation
PT. Kayu Lapis Asli Murni
P.K.F. Global Limited
American Woodcrafters
Canadian Tire Corp.
Rooms To Go
Origins by Alpine LLC.
IKEA
Lainnya
Jumlah

1,46%
11,77%
0,00%
6,18%
2,33%
7,33%
8,37%
5,51%
0,05%
0,04%
56,96%
100,00%

2015
11,28%
12,86%
1,14%
4,72%
3,45%
5,21%
4,97%
6,14%
0,00%
1,20%
49,03%
100,00%

2016
12,43%
10,02%
7,45%
6,82%
5,35%
4,03%
3,72%
3,48%
3,09%
2,70%
40,91%
100,00%

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan khusus mengenai pembayaran
selain mengacu kepada kontrak yang telah disepakati bersama antara Perseroan dengan
masing-masing pelanggan.
Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pelanggan tertentu.
17.5

Keunggulan Kompetitif

Perseroan yakin bahwa keunggulan kompetitif utamanya terdiri dari:
-

Kehutanan, Produksi Mebel, dan Ritel & Distribusi yang Terintegrasi
Perseroan memiliki model bisnis terintegrasi yang unik di industri karena memiliki dan
mengoperasikan sumber bahan baku, fasilitas produksi dan jaringan distribusi dan ritel
secara menyeluruh.
Pada sisi hulu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 konsesi hutan yang terletak di
Kalimantan Timur. Perseroan mampu mengelola kuantitas dan kualitas bahan bakunya
dengan tetap menerapkan praktek-praktek pemanenan hutan yang ramah lingkungan.
Penerapan praktek pemanenan hutan yang ramah lingkungan sangat penting bagi
Perseroan untuk dapat mempertahankan sertifikasi FSC dan SVLK yang dibutuhkan untuk
memenuhi regulasi ekspor produk mebel ke pasar Uni Eropa. Selain itu, kepemilikan hutan
konsesi juga membantu Perseroan dan Entitas Anak untuk menstabilisasikan harga bahan
baku yang dapat berdampak langsung pada marjin Perseroan.
Pada sisi produksi, Perseroan memiliki fasilitas produksi yang lengkap dan berteknologi
tinggi untuk menunjang permintaan dari pembelinya. Fasilitas ini memperikan proses
produksi yang lengkap dan efisien dan secara konsisten menghasilkan output yang stabil
dalam portofolio produksi Perseroan dari tahun ke tahun. Perseroan menggunakan mesinmesin berteknologi tinggi untuk meningkatkan tingkat rendemen produksi dan menghasilkan
produk-produk mebel yang inovatif.
Pada sisi hilir, Perseroan dan Entitas anak mendistribusikan produk-produk ke pasar
internasional dan domestik secara langsung. Distribusi produk ke pasar internasional
dilakukan melalui pelanggan-pelanggan utama seperti DMI Furniture Inc, Target USA,
Costco, dan lain-lain. Sedangkan distribusi produk ke pasar domestik dilakukan melalui
Integriya, sebuah Entitas Anak yang secara spesifik beroperasi dalam ritel dan distribusi
mebel kepada para pelanggan.
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-

Grup Integra adalah satu dari beberapa perusahaan di Indonesia yang memiliki kemampuan
untuk memproduksi mebel knock-down dengan kualitas tinggi
Pembeli mebel dari Amerika Serikat dan juga Eropa lebih menyukai mebel knock-down
karena mebel yang telah dikemas secara knock-down akan memudahkan pengiriman
dan mengurangi biaya pengiriman, terutama pada saat pemesanan dalam jumlah yang
besar. Berdasarkan laporan Euromonitor International yang diterbitkan bulan Maret 2017,
perusahaan seperti Grup Integra adalah satu dari beberapa perusahaan di Indonesia yang
memiliki kemampuan untuk memproduksi mebel knock-down untuk pasar ekspor. Kontrol
kualitas adalah hal yang sangat penting karena variasi warna dan bagian-bagian yang
terhubung harus dapat dirakit secara sempurna oleh konsumen. Sebagai perusahaan yang
memiliki pengalaman menjual mebel knock-down, Integra memiliki keunggulan bersaing
untuk memperoleh penjualan dari pelanggan di luar Indonesia. (sumber: Euromonitor
International, Manufacturing and Distribution of Wooden Furniture and Building Components,
Maret 2017)

-

Divisi Pendukung
Kualitas produk merupakan aset utama Perseroan dalam menghadapi pesaing di
industri. Tim manajemen memberikan perhatian khusus pada setiap tahap produksi untuk
memastikan kualitas dari produknya. Untuk mendukung upaya tersebut, terdapat dvisi
pendukung yang luas untuk menjaga standardisasi prduk yang sesuai dengan spesifikasi
produk yang telat ditetapkan.
Salah satu dari divisi pendukungnya adalah Departemen Research and Development yang
mendesain produk berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pembeli dan memberikan
respon yang cepat untuk persyaratan pembeli dalam 10 sampai 14 hari. Proses keseluruhan
dari finalisasi teknis desain produk biasanya memakan waktu selama 1 bulan.
Untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi dibutuhkan mesin dan peralatan
dengan kualitas tinggi pula, yang mana dalam kasus ini pisau berkualitas baik untuk
membentuk kayu sesuai dengan desain yang diminta oleh pembeli. Perseroan memiliki
keahlian untuk menyediakan peralatan tersebut, didesain dan diproduksi oleh para ahli
yang berpengalaman banyak dalam bidangnya masing-masing.
Pengawasan untuk memastikan kualitas produk yang superior juga dilakukan selama
pengecatan. Pengetahuan Perseroan akan desain artistik menjadi salah satu dari
keunggulan kompetitifnya.

-

Dukungan dari Pemegang Saham dan Tim Manajemen yang Berpengalaman
Pemegang Saham dan Tim Manajemen Perseroan telah berpengalaman dalam industri ini
selama lebih dari 25 tahun dan diberdayakan untuk meningkatkan dan mempertahankan
pertumbuhan bisnis. Faktor ini berpotensi untuk menjadi hambatan bagi para calon pesaing
di industri. Perseroan yakin bahwa tim manajemennya memiliki track record yang kokoh
untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dari bisnisnya. Perseroan juga yakin bahwa
pengalaman, kedalaman, dan keragaman dari tim manajemennya merupakan keunggulan
kompetitif yang cukup terkemuka.

-

Jaringan Pemasaran yang Luas dan Hubungan yang Kuat dengan Pembeli
Pemasaran yang imbang dari sebuah produk juga berperan sangat penting di industri
mebel. Strategi pemasaran Perseroan diimplementasikan berdasarkan target market
yang jelas dan sejalan dengan segmentasi yang telah ditetapkan. Tim marketing serta
kegiatan pemasaran lapangan terhadap target pasar menciptakan basis pelanggan yang
luas. Upaya pemasaran ini memperkuat dan memperluas posisi pasar Perseroan, terlihat
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dari kunjungan rutin pembeli ke fasilitas produksi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga
memiliki tim desain yang terdedikasi khusus kepada pelanggan seperti Target dan Costco
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mengikuti tren produk yang dapat berubah
dengan sangat cepat.
-

Lokasi dari Perseroan
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil produk hutan terunggul di dunia. Sebagai
perusahaan yang terletak di Indonesia, Perseroan memiliki keuntungan untuk mengakses
pasokan yang cukup akan berbagai jenis kayu dan bahan kayu lainnya, seperti rotan dan
bambu. Hal ini membawa manfaat besar bagi Perseroan berkenaan dengan pasokan bahan
baku yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi berbagai jenis produk berbahan
kayu.

17.6

Persaingan Usaha

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pandangan bahwa Grup Integra
merupakan satu-satunya grup perusahaan di Indonesia dalam industri mebel yang terintegrasi
dari hulu ke hilir. Dengan integrasi pada lini usaha hutan konsesi, Perseroan dapat mengamankan
pasokan bahan baku kayu dengan tetap mematuhi regulasi-regulasi berstandar internasional
sehingga produk-produk Perseroan dapat memasuki pasar Eropa dan Amerika Serikat. Selain
itu, perusahaan-perusahaan pesaing Perseroan di Indonesia yang memiliki integrasi dari
produksi manufaktur ke retail dan distribusi pada umumnya memiliki kapasitas produksi yang
jauh lebih kecil dibandingkan dengan Perseroan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 965 manufaktur mebel kayu di
Indonesia pada tahun 2014. Dari 965 manufaktur mebel kayu tersebut, sekitar 263 atau 27,3%
dapat dikategorikan sebagai manufaktur besar dengan luas fasilitas produksi lebih dari 2,5
hektar dan kapasitas produksi lebih dari 10 kontainer per bulan. Hal ini menunjukan bahwa
sektor manufaktur mebel kayu di Indonesia sangat besar dan terpecah dengan banyaknya
fasilitas-fasilitas produksi kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan daerah
pedesaan. (sumber: Euromonitor International, Manufacturing and Distribution of Wooden
Furniture and Building Components, Maret 2017)
Berdasarkan laporan dari Euromonitor International yang diterbitkan pada bulan Maret 2017,
Grup Integra memiliki pangsa pasar terbesar di sektor industri manufaktur mebel di Indonesia.
Berikut adalah tabel pangsa pasar mebel kayu di Indonesia berdasarkan laporan Euromonitor
tersebut:
Pangsa Pasar
Mebel Kayu
Grup Integra
1
5,2%
Perusahaan B
2
2,6%
Perusahaan C
3
1,6%
Perusahaan D
4
1,5%
Perusahaan E
5
0,7%
Sumber: Euromonitor International, Manufacturing and Distribution of Wooden Furniture and Building Components,
Maret 2017.
Perusahaan

17.7

Peringkat

Strategi Usaha

Perseroan bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar Entitas Anak dan mengambil kesempatan
terbuka di pasar. Strategi usahanya antara lain:
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Meningkatkan Pemanfaatan Bahan Baku melalui Konsesi Hutan Perseroan
Grup Integra akan terus meningkatkan pemanfaatan bahan baku kayu dari konsesi hutan yang
dimiliki oleh Belayan dan Narkata. Hal ini dapat dilihat dari data historis penjualan Belayan
dan Narkata kepada Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:
Persentase penjualan Belayan kepada Perseroan dan Entitas Anak
Persentase penjualan Narkata kepada Perseroan dan Entitas Anak

2014
24,38%
6,65%

2015
13,96%
15,14%

2016
47,15%
65,45%

Optimalisasi Proses Produksi
Perseroan memiliki 2 kelompok produk utama, yaitu Komponen Bangunan (Building Component)
dan Mebel. Dalam memproduksi komponen bangunan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan
pemanfaatan offtake hutan dan diversifikasi produk dari seluruh klasifikasi kayu untuk
menciptakan produk-produk seperti papan laminating padat, papan laminating ruas jari, dan
barecore. Dalam memproduksi mebel, Perseroan berfokus pada optimalisasi pasar dengan
mengembangkan teknik produksi dan desain produk yang inovatif dengan kombinasi bahan
baku kayu dan logam, menghasilkan mebel dengan desain menarik, dan mengembangkan
pasar baru dengan potensi pertumbuhan yang tinggi seperti Timur Tengah, Cina, dan juga
pasar domestik. Selain itu, Perseroan juga akan mengembangkan produk baru seperti tirai
kayu untuk jendela dan lantai kayu untuk pasar expor Amerika Serikat dan Cina.
Dengan strategi dan integrasi yang kuat dalam proses produksi, Perseroan mampu
memaksimalkan pemanfaatan hasil kayu ini, menggabungkan penggunaan bahan dari building
component dan produksi mebel, serta memaksimalkan daya saing harga.
Mengembangkan Jaringan Ritel & Distribusi
Perseroan melalui lntegriya, telah menyiapkan jaringan distribusi penjualan di seluruh Indonesia
untuk memenuhi permintaan pasar lokal yang tinggi dan terus meningkat. Saat ini, pasar
mebel lokal masih didominasi oleh toko-toko tradisional. Perseroan memiliki kemampuan untuk
melayani pasar ini melalui fasilitas produksinya untuk sebagian besar produk mebel berbahan
kayu dan impor beberapa produk mebel pendukung non-kayu. Secara strategis, Perseroan
telah menyiapkan mereknya, Vittorio untuk didistribusikan melalui agen-agen Perseroan.
Perseroan juga telah membuka toko ritel modern, yaitu “Thema Home”, dan berencana
untuk meningkatkan jumlah toko di kota-kota besar untuk secara langsung memanfaatkan
pertumbuhan pasar ritel domestik dan untuk mengimbangi pertumbuhan pasar kelas menengah
yang tumbuh dengan cepat. Perseroan juga berencana memanfaatkan jaringan ecommerce
untuk menjual produk melalui ThemaHome.com.
Untuk memperkuat jaringan distribusi produk Perseroan di Jawa dan Sumatera, baik melalui
merek Vittorio maupun melalui toko ritel modern “Thema Home”, Perseroan berencana untuk
mengoperasikan gudang distribusi di daerah Jabodetabek.
Perseroan juga telah mulai merekrut pekerja profesional yang berpengalaman dengan latar
belakang ritel internasional. Perseroan berencana untuk menjalin kerjasama dengan DMI
Furniture Inc., salah satu pelanggan utama Perseroan untuk pasar Amerika Serikat, untuk
mengoperasikan pusat distribusi di salah satu kota di Amerika Serikat untuk dapat meningkatkan
pelayanan DMI Furniture Inc. Perseroan berharap bahwa dengan adanya pusat distribusi di
Amerika Serikat maka tingkat penjualan Perseroan kepada DMI Furniture Inc. akan meningkat.
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17.8

Kecenderungan dan Prospek Usaha

Menurut Bank Dunia, ekonomi Indonesia terus menerus menunjukkan kekuatannya dengan
tingkat proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,1% untuk tahun 2016. Konsumsi pribadi dan
pembelanjaan modal publik diproyeksikan akan menyokong pertumbuhan di Indonesia di
tahun 2016. Reformasi kebijakan yang berkelanjutan dapat membantu melawan dampak
dari permintaan yang menurun dan volatilitas pasar uang secara global. Dihadapkan dengan
penurunan sektor komoditas yang berlanjut, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan untuk
mengembangkan sektor produksi dan jasa. Pada tahun 2017, Bank Dunia memproyeksikan
pertumbuhan PDB sebesar 5,3%, sementara komsumsi pribadi diperkirakan akan sedikit
meningkat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan laporan Euromonitor International,
konsumen Indonesia telah meningkatkan pembelian produk mebel, akesoris, karpet dan
produk penutup lantai lainnya setiap tahunnya dari Rp16.070,2 miliar pada tahun 2014 hingga
Rp17.981,1 miliar pada tahun 2016. Euromonitor juga memprediksi bahwa pembelian konsumen
di Indonesia atas produk mebel, akesoris, karpet dan produk penutup lantai lainnya akan
meningkat menjadi Rp21.012,5 miliar pada tahun 2020 yang didorong oleh peningkatan jumlah
rumah tangga tingkat menengah, tingkat urbanisasi, dan proyek-proyek rumah sederhana oleh
pemerintah.

Amerika Serikat juga merupakan salah satu pasar terbesar untuk produk Perseroan.
Berdasarkan data dari Euromonitor International, tingkat pembelian konsumen Amerika Serikat
atas produk mebel, akesoris, karpet dan produk penutup lantai lainnya telah meningkat dengan
tingkat pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 1,8% pada tahun 2014 hingga 2016.
Pertumbuhan 3,5% pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebuah
indicator positif bagi tingkat konsumsi rumah tangga di Amerika Serikat. Tren jangka panjang
ini menunjukan bahwa populasi kelas menengah Amerika Serikat memiliki perhatian yang cukup
tinggi atas gaya rumah mereka dan cukup sering melakukan renovasi atas rumah mereka.
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Berdasarkan laporan Euromonitor International, pengeluaran konsumen untuk pembelian produk
mebel kayu di Amerika Serikat telah tumbuh dari USD48,5 miliar pada tahun 2014 hingga
USD53,1 miliar pada tahun 2016. Pembelian mebel kayu sebesar USD53,1 miliar pada tahun
2016 ini mewakili lebih dari setengah atas pembelian mebel secara umum di Amerika Seriakt
sebesar USD87,8 miliar pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan popularitas kayu sebagai
material mebel yang disukai oleh konsumen Amerika Serikat. Popularitas mebel kayu di antara
konsumen Amerika Serikat akan terus meningkat di masa mendatang seperti yang dapat dilihat
pada tabel di bawah. Peningkatan pembelian mebel kayu didorong oleh penguatan permintaan
atas perumahaan, peningkatan aktivitas konstruksi perumahan, dan peningkatan pengeluaran
diskresioner. Berdasarkan riset tim Euromonitor Internasional, mebel berbasis kayu banyak
disukai oleh desainer interior dan konsumen karena dapat menciptakan kesan rumah yang lebih
alami dan indah. Konsumen Amerika Serikat pada umumnya tidak menganggap mebel sebagai
investasi jangka panjang atau sesuatu yang disimpan sebagai barang antik. Mereka cenderung
untuk lebih sering melakukan renovasi jangka pendek dan perubahan dekor interior rumah.

Kecenderungan Usaha
Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak
tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban,
dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.
Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian,
permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi
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secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan,
profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi
keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi
keuangan masa datang.
17.9

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Izin Lingkungan sehubungan dengan
pemenuhan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan/atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai
dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya di bidang
lingkungan hidup dan memiliki izin-izin di bidang lingkungan hidup sebagai berikut:
PERSEROAN
(i) Izin Pengelolaan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/789/404.1.3.2/2016 tanggal 20 Juni 2016
yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut:
Nama Perusahaan :
Lokasi Kegiatan
:
Jenis Kegiatan
Masa berlaku

:
:

Kewajiban

:

PT Integra Indocabinet
Jl. Raya Industri No. 678 Desa Betro, Kecamatan Sedati Kab.
Sidoarjo.
Industri Pengolahan Kayu
Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
dan dapat diperpanjang.
Melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3 sekurangkurangnya 3 bulan sekali kepada (i) Bupati Sidoarjo melalui
kepala Badan Lingkungan Hidup (ii) Gubernur Jawa Timur
(iii) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia.

(ii) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo No.
188/1990/404.6.3/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Badan
Lingkungan Hidup Bupati Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut:
Nama Perusahaan :
Kewajiban
:

PT Integra Indocabinet
Membuat TPS Limbah B3 dan mengurus Izin TPS Limbah B3 ke
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.
		 Melakukan uji laboratorium secara periodik terhadap kualitas
udara setiap 6 bulan dan untuk limbah cair setiap bulan serta
melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan setiap 6 bulan sekali.
Masa berlaku
:
Tidak terdapat ketentuan terkait masa berlaku.
Pada Tanggal Pemeriksaan, sehubungan dengan kewajiban melakukan uji laboratorium
secara periodik 6 bulanan oleh Perseroan, Perseroan telah melakukan uji laboratorium
berdasarkan Analytical Report tertanggal 8 November 2016 yang dilakukan oleh PT Envilab
Indonesia.
Jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka upaya pengelolaan
lingkungan hidup berkisar Rp300 juta.
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ENTITAS ANAK
(i) Izin Lingkungan
a. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan No.
188/2/KEP./413.207/2015 tanggal Januari 2015 sehubungan dengan Izin Lingkungan
Pembangunan Industri Furniture yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lamongan Badan Lingkungan Hidup yang isinya antara lain menjelaskan mengenai
pemberian Izin Lingkungan kepada Interkraft dengan rincian sebagai berikut:
Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan:
a. Pembangunan industri furniture pada lahan seluas 99.000 m 2
b. Pemanfaatan lahan terbangun 43,56% dan lahan tidak terbangun 56,44%
termasuk di dalamnya RTH.
c. Kapasitas produksi:
i.
Furniture kamar tidur 48.750 carton/bulan
ii.
Furniture kantor 26.000 carton/bulan
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan waib mengajukan permohonan
perubahan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Izin Tempat
Penyimpanan Sementara Limbah B3
Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan
Bupati Lamongan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
b. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660/K.491/2013 tentang
Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam oleh Narkata, diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Berdasarkan Izin Lingkungan ini, Narkata wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKLRPL) setiap 6 (enam) bulan sejak Izin Lingkungan ini ditetapkan.
c. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Sidoarjo No. 660/17/IIL/404.5.1.15/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang isinya antara
lain menjelaskan sebagai berikut:
Nama Perusahaan
: PT Intera Indonesia
Lokasi Kegiatan
: Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Pengolahan Kayu (Barecore dan Gesso)
Masa berlaku
: Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan
masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
Kewajiban
: Melakukan pengelolaan dampak lingkungan
sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL/
UPL yang telah direkomendasi dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan
industri pengolahan kayu (Barecore dan Gesso).
			 Menyampaikan laporan pelaksanaan UKL/UPL
setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Sidoarjo
sejak keputusan ini ditetapkan.

d.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Intera telah melakukan kewajiban uji laboratorium secara
periodik 6 bulanan oleh berdasarkan Analytical Report tertanggal 8 November 2016
yang dilakukan oleh PT Envilab Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/1104/404.1.3.2/2016 tanggal 3 Oktober
2016 yang isinya antara lain menjelaskan sebagai berikut:
Nama Perusahaan
: PT Woodone Integra Indonesia
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Lokasi Kegiatan

:

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
Masa berlaku

:

Kewajiban

:

Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo
Jl. Raya Industri No. 678 RT 13 RW 07 Desa
Betro, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan
masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
Melakukan pengelolaan dampak lingkungan
sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL/
UPL yang telah direkomendasi dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan
pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan
industri pengolahan kayu.

(ii) UKL/UPL
a. Berdasarkan Surat No. 660/54/413.207/2015 tanggal 16 Januari 2015 sehubungan
dengan Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Furniture di Desa
Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring atas nama Interkraft yang isinya antara lain
menjelaskan mengenai:
(i) UKL-UPL untuk kegiatan tersebut layak secara lingkungan
(ii) Melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
yang tercantum dalam formulir UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan dan Instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung
sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini
(iii) Mengajukan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Berdasarkan Surat No. 660/3448/404.6.3/2016 tanggal 8 November 2016 sehubungan
dengan Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Furniture di
Jalan Rajawali Industri, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama
Interkraft.
c. Berdasarkan Surat No. 660/743/404.6.3/20.2 tanggal 8 Mei 2012 sehubungan dengan
rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Furniture, Moulding, dan Komponen Bahan
Bangunan yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo atas nama Intertrend yang isinya antara lain menjelaskan mengenai:
(i) Dokumen UKL-UPL untuk kegiatan Industri Furniture, Moulding dan Komponen
Bahan Bangunan Intertrend di Jl. Industri No. 28 Desa Buduran Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo secara teknis dapat disetujui; dan
(ii) Penanggung jawab Intertrend wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam
Dokumen UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
dan instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.
d. Berdasarkan surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Finishing Furniture No.
660/2338/404.6.3/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo atas nama Intera.
e. Berdasarkan surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Barcore
dan Gesso) No. 660/3147/404.6.3/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani
oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo atas nama Intera.
f. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan (i)
Semester 2 (Juli-Desember) 2015 No. 02/BRT-PH/RKL-RPL/IV/2016 tanggal 20 April
2016, (ii) Semester 1 (Januari – Juli) 2016 No. 01/BRT-PH/RKI-RPL/IX/2016 tanggal 15
Juli 2016, dan (iii) Semester 2 (Juli-Desember) 2016 No. 02/BRT-PH/RKL-RPL/I/2017
tanggal 15 Januari 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Dinas Kehutanan atas nama Belayan.
g. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan (i)
Semester 2 (Juli-Desember) 2015 No. 02/NR-PH/RKL-RPL/I/2016 tanggal 10 Januari
2016, (ii) Semester 1 (Januari-Juli) 2016 No. 01/NR-PH/RKI-RPL/IX/2016 tanggal
19 September 2016, dan (iii) Semester 2 (Juli-Desember) 2016 No. 02/NR-PH/RKLRPL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Pemerindah
Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kehutanan atas nama Narkata.

151

h.
i.

j.

Berdasarkan Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Toko Mebel Jl. H.R. Muhammad
No. 27-29, Surabaya, No. 660.1/633/436.7.2/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang diterbitkan
oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya atas nama Integriya.
Berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Meubel No. 660/3258/404.6.3/2015
tanggal 27 Oktober 2015 untuk Integriya yang beralamat di Jl. Mangkurejo Desa
Kwangsan Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang diterbitkan oleh Badan
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas nama Integriya.
Berdasarkan surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Barang Bangunan dan
Kayu No. 660/2668/404.6.3/2016 tanggal 1 September 2016 yang ditandatangani oleh
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo atas nama WII.

(iii) ANDAL
a. Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/753/404.1.3.2/2016 tentang
Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Meubel
oleh Sdr. Dra. Syany Tjandra (Dir Interkraft) di Desa Betro, Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo atas nama Interkraft yang isinya antara lain menjelaskan mengenai
persertujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Meubel
Interkraft di Desa Betro, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
b. berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660/K.490/2013 tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam oleh Narkata, diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
c. Berdasarkan Penetapan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas Toko Jl. H.R. Muhammad
No. 27-29, Surabaya, No. 550.1/14470/436.6.10/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang
diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya atas nama Integriya.
Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/562/404.1.3.2/2016 tentang Persetujuan
Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Industri Meubel oleh Integriya di Desa
Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2016. Keputusan mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan atas nama Integriya.
17.10

Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility / CSR)

Sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar bersama masyarakat Indonesia, Perseroan dan
Entitas Anak berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para
pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, serta komponen masyarakat dari seluruh lapisan.
Komitmen ini telah ada sejak Perseroan dan Entitas Anak didirikan.
Wujud dari komitmen ini adalah mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan
secara nyata untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan harmonis dengan
masyarakat. Beberapa contoh partisipasi Perseroan dan Entitas Anak yang telah dilakukan
selama ini adalah:
•
•
•
•
•
•

Penyediaan makanan bergizi kepada anak-anak kurang mampu melalui Yayasan Gereja
Katollik Don Bosco di Surabaya;
Pembagian bahan makanan pokok kepada kalangan kurang mampu melalui masjid-masjid
dan pesantren-pesantren di Surabaya dan Sidoarjo;
Penanaman kembali pohon-pohon di hutan konsesi;
Penyediaan unit ambulans kepada panti asuhan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
Pemberian bantuan dana pembangunan sekolah di Kalimantan Timur dan dana gaji guru
melalui Yayasan MT of HOPE;
Pemberian dana bantuan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu melalui
Yayasan Terang Surabaya.
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17.11

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk meningkatkan kinerja Perseroan, untuk melindungi kepentingan stakeholders Perseroan,
dan untuk meningkatkan pemenuhan hukum dan peraturan, Perseroan memiliki kewajiban untuk
menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Perseroan
menetapkan target pertumbuhan bisnisnya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan bergantung pada kepercayaan dari masyarakat
sekitar tempat bisnis Perseroan, maka kepercayaan seperti itu perlu dipertahankan dengan
meningkatkan kinerja Perseroan, efisiensi dan manajemen berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga penting untuk membangun kepercayaan
stakeholders dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
Dewan Komisari Perseroan, Direksi, dan karyawan berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan
menerapkan prinsip tata kelola perusahan yang baik. Komitmen yang kuat dalam penerapan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aspek dari kegiatan bisnis Perseroan
merupakan sebuah keharusan untuk bisa mendukung upaya untuk membangun organisasi
yang bersaing dengan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan berkualitas. Untuk
dapat merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan secara berkelanjutan berupaya untuk
meningkatkan dan menyempurnakan implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik melalui
pembentukan kebijakan internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
yang baik.
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IX.

TINJAUAN INDUSTRI

Informasi dalam bab ini telah di ambil dari laporan Euromonitor International Limited yang
berjudul “Manufacturing and Distribution of Wooden Furniture and Building Components”
dimana laporan tersebut mencerminkan kondisi market berdasarkan survei dan sumber
informasi publik. Refrensi terhadap Euromonitor International Limited tidak mencerminkan
pendapat Euromonitor International Limited tentang kelayakan investasi pada Perseroan.
Direksi Perseroan percaya bahwa sumber informasi yang tercantum dalam bab ini adalah
informasi yang berasal dari sumber terpercaya dan informasi tersebut telah direproduksi
secara akurat dan dalam bentuk dan konteks yang tepat. Direksi tidak memiliki alasan untuk
percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan. Informasi yang telah disiapkan
oleh Euromonitor International Limited dan tertera pada bab Tinjauan Industri tidak diverifikasi
secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi Efek atau
pihak lainnya yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana. Tidak ada juga jaminan dari
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau pihak lainnya yang
terlibat dalam Penawaran Umum Perdana pada keakuratan informasi dan informasi tersebut
tidak boleh diandalkan dalam keputusan investasi.
Keterangan Bagian Umum
Euromonitor International Limited adalah perusahan riset pasar profesional independen
dengan pengalaman luas dalam bidangnya. Euromonitor ditugaskan untuk melakukan analisis
dan melaporkan hasil riset mereka dalam laporan “Manufacturing and Distribution of Wooden
Furniture and Building Components”. Biaya komisi yang diterima oleh Euromonitor tidak
mempengaruhi kesimpulan yang ditarik dalam laporan Euromonitor. Informasi yang tercantum
dalam bagian ini diambil dari laporan Euromonitor
Tentang Euromonitor
Euromonitor International adalah perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bidang riset
untuk industri dan pasar konsumen yang didirikan pada tahun 1972. Cakupan internasional
yang komprehensif dan inovasi terdepan membuat produk Euromonitor menjadi sumber
penting bagi perusahaan kecil dan besar dalam skala nasional maupun global. Dengan kantor
di seluruh dunia dan analis di 80 negara, Euromonitor merupakan penyedia terkemuka dalam
pasar intelijen global. Produk dan layanan Euromonitor sangat dihormati oleh komunitas
bisnis internasional dan dia memiliki 5.000 klien aktif dimana 90% dari klien tersebut adalah
perusahaan yang masuk dalam Fortune 500 Companies.
Metodologi Penelitian
Dalam menyusun dan menyiapkan laporan, Euromonitor menggunakan metodologi berikut
untuk memvalidasi data dan informasi yang telah dikumpulkan, dan memeriksa ulang informasi
dari responden:
•

•
•

Penelitian Sekunder: Meninjau informasi yang dipublikasikan oleh sumber seperti Badan
Pusat Statistik Indonesia, Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, laporan
keuangan yang telah diaudit, laporan penelitian independen dan data dari hasil riset
Euromonitor International.
Penelitian Utama: Melakukan wawancara pelaku industri terkemuka dan pakar industri
untuk mendapatkan data terkini dan wawasan tentang tren masa depan dan juga untuk
memverifikasi konsistensi data dan hasil perkiraan penelitian.
Proyeksi data diperoleh dari analisis data historis yang diplot terhadap data makroekonomi
dengan mengacu pada faktor-faktor penting yang mempengaruhi industri.
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•

Memeriksa dan mengkaji ulang semua sumber dan analisis independen untuk membangun
estimasi akhir yang mencakup ukuran, pangsa, faktor pengemudi dan tren masa depan
pasar mebel kayu dalam persiapan pembuatan laporan akhir tinjauan industri.

Basis Asumsi
Euromonitor International membuat laporan berdasarkan asumsi berikut:
•
•
•

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Indonesia dan Amerika akan tetap stabil dalam
periode perkiraan.
Tidak adanya faktor tidak terduga eksternal seperti krisis keuangan atau kekurangan bahan
baku yang mempengaruhi permintaan dan pasokan mebel kayu di Indonesia dan Amerika
dalam periode perkiraan.
Penggerak pasar utama seperti kenaikan disposable income per kapita, urbanisasi yang
cepat, konsumsi per kapita yang rendah dibandingkan negara maju, meningkatnya kesadaran
kesehatan, meningkatnya permintaan akan produk high-end, meningkatnya permintaan
untuk mebel kayu di Indonesia, dan jaringan distribusi yang membaik diharapkan akan
mendorong pengembangan pasar mebel kayu di Indonesia dan Amerika.

A. Industri mebel ritel di Indonesia
Industri mebel kayu ritel di Indonesia menawarkan berbagai macam produk
Industri mebel kayu ritel di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah dan tradisi yang kuat dalam
kerajinan kayu dan apresiasi atas produk-produk kerajinan tangan. Indonesia memiliki berbagai
macam pedagang dari toko kecil hingga jaringan toko berantai (chain stores) di kota-kota
besar dan berbagai propinsi. Daerah industri kayu seperti kota Kepara dan Semarang terkenal
memiliki berbagai macam toko mebel kayu.
Kota-kota dan propinsi seperti Jakarta, Surabaya, Jepara dan Bali adalah lokasi dimana tokotoko mebel kayu dengan luas toko yang cukup besar beroperasi. Toko-toko seperti Thema
Home di Surabaya dan Beautiful Homes di Jepara adalah salah satu contoh dari toko mebel
kayu ritel yang cukup besar di Indonesia. Toko-toko ritel tersebut menjual lebih dari 4 tipe
mebel kayu untuk berbagai kategori penggunaan (misalnya untuk kantor, dapur, lorong rumah,
kamar anak, ruang makan, ruang keluarga, dan lain-lain).
Saluran penjualan gerai mebel kayu lainnya adalah jaringan toko ritel (chain store retailers)
yang memiliki lebih dari dua toko di Indonesia. Toko-toko seperti Informa, Vinoti Living dan
Malinda Gallery adalah beberapa jaringan toko ritel yang tersebar di seluruh Indonesia. Tokotoko seperti ini pada umumnya menjual produk-produk mebel yang terbuat dari kayu maupun
bukan kayu.
Pasar ritel domestik untuk mebel kayu tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi
yang meningkatkan konsumsi pribadi
Indonesia merupakan salah satu produsen dan exporter mebel kayu utama di dunia. Meskipun
sebagian besar mebel kayu yang diproduksi di Indonesia secara historis ditujukan kepada pasar
ekspor, namun akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan kesejahteraan
konsumen Indonesia telah mendorong pasar ritel domestik mebel untuk berkembang dengan
sangat pesat.
Preferensi mebel kayu terutama disebabkan oleh aspek visual dan apresiasi atas produk kayu
di rumah. Popularitas mebel kayu di pasar domestik terus meningkat karena persepsi bahwa
mebel kayu adalah perabotan kelas tinggi dan popularitas yang tinggi di antara desainer
interior di Indonesia.
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Industri mebel ritel di Indonesia beragam dan bervariasi
Industri mebel ritel di Indonesia tersebar luas dan beragam, mulai dari mebel berbiaya rendah
yang diproduksi massal sampai dengan mebel kustom bermerek mewah yang diimpor. Pengecer
di Indonesia lebih memilih mebel produksi massal dibanding mebel kustom bermerek mewah
yang diimpor sebagai barang pilihan mereka karena permintaan untuk barang tersebut di dalam
market domestik lebih tinggi.
Selebihnya, dengan mengimpor mebel bermerek dari Amerika Serikat dan Eropa, pengecer di
Indonesia juga dapat memenuhi permintaan dari segmen konsumen mewah untuk mebel-mebel
tersebut. Meningkatnya jumlah impor mebel ritel tidak hanya menyajikan peluang baru untuk
merek asing tetapi, tetapi juga membekali merek lokal dengan pengalaman yang diperlukan
untuk bersaing di dalam negeri.
Tren musiman yang kuat diamati oleh industri mebel ritel untuk Indonesia
Industri ritel di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dari musiman dengan tren siklus
menguntungkan yang diamati sebelum bulan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Musim
meriah mendorong konsumen untuk belanja, meng-upgrade perabot rumah mereka dan
mendekor rumah mereka dengan dekorasi terbaik yang mereka mampu belanjakan. Promosi
yang signifikan juga diberikan selama musim perayaan untuk mendorong makeover rumah dan
bisnis mebel ritel secara keseluruhan.
Dukungan pemerintah yang kuat untuk mengembangkan dan memperluas industri mebel
ritel lokal
Pemerintah Indonesia semakin aktif dalam memberikan dukungan untuk industri mebel
Indonesia dalam upaya untuk mengembangkan sektor ritel ini. IFEX Pameran Mebel Indonesia
adalah salah satu peristiwa sukses yang didukung oleh Kementerian Perdagangan. Kerajinan
mebel di acara-acara ini menyoroti mebel kayu Indonesia untuk massa lokal dan internasional
yang secara tidak langsung mempromosikan bisnis mebel ritel.
Dari segi regulasi, Pemerintah Indonesia juga telah proaktif dalam menyikapi isu-isu dan kendala
yang berkaitan dengan industri mebel kayu dalam negeri. Misalnya, Voluntary Partnership
Agreement (VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa mulai beroperasi pada bulan November
2016. Selain mempromosikan perdagangan hukum, langkah-langkah lain untuk memastikan
kepatuhan terhadap peraturan kayu Uni Eropa juga ditegakkan. Konsumen ritel juga akan
memperoleh keuntungan dari peningkatan standar yang diadopsi oleh industri domestik mebel
kayu dalam rangka untuk memenuhi regulasi yang berlaku.
Tabel 1: Mebel kayu ritel dan pertumbuhannya di Indonesia,
Keterangan
Satuan
2014
2015
Mebel Dalam Ruangan
Rp miliar
25.604 26.919
Mebel Kayu Dalam Ruangan
Rp miliar
4.717
5.008
Mebel Luar Ruangan
Rp miliar
384
403
Mebel Kayu Luar Ruangan
Rp miliar
153
161
Total Mebel Ritel
Rp miliar
25.988 27.322
Total Mebel Ritel
% Pertumbuhan
NA
5,1%
Total Mebel Kayu Ritel
Rp miliar
4,871
5,169
Total Mebel Kayu Ritel
% Pertumbuhan
NA
6,1%

2014 – 2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
28.040 29.134 30.188 31.208 32.181 33.147
5.258
5.575
5.924
6.337
6.785
7.271
420
437
452
468
482
497
168
177
186
198
211
225
28.460 29.571 30.641 31.676 32.664 33.644
4,2%
3,9%
3,6%
3,4%
3,1%
3,0%
5,426
5,752
6,111
6,535
6,996
7,496
5,0%
6,0%
6,2%
6,9%
7,0%
7,1%

Catatan: Proyeksi berdasarkan harga tahun 2016 yang konstan.
Sumber: Euromonitor Passport Home and Garden 2016, Retailing Indonesia 2016

Pertumbuhan mebel kayu ritel melebihi industri mebel secara keseluruhan
Pasar ritel untuk mebel kayu di Indonesia mencapai Rp4.871 miliar pada tahun 2014. Pada tahun
2016 figur tersebut tumbuh menjadi Rp5.426 miliar dan diperkirakan akan mencapai Rp7.496
miliar di 2021. Kinerja pertumbuhan pasar ritel untuk mebel kayu lebih baik dibanding dengan
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pertumbuhan industri mebel ritel secara keseluruhan berdasarkan hasil riset dari Euromonitor.
Dalam proyeksi pertumbuhan mebel kayu ritel, pasar ritel untuk mebel kayu diperkirakan untuk
mendapatkan keuntungan dari biaya lebih rendah untuk melayani pelanggan dengan adanya
e-commerce, logistik yang lebih baik dan optimasi praktek pergudangan. Propinsi dan kotakota kecil diharapkan untuk merangkul belanja online sebagai metode belanja sehingga akan
menimbulkan kebutuhan terhadap perkembangan inovasi, kemasan, dan pemasaran produk
mebel kayu. Penjualan ritel online untuk pelanggan di luar negeri juga diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap total segmen ritel di Indonesia.
Pertumbuhan yang diharapkan dari penjualan ritel mebel kayu juga dapat dikaitkan dengan
preferensi konsumen terhadap produk kayu. Berdasarkan wawancara Euromonitor dengan
para pedagang, produk mebel kayu pada akhir-akhir ini menunjukan tren perubahan dengan
desain yang lebih menarik dan fungsional yang lebih baik.
Pemerintah juga terlibat dalam pembangunan perumahan murah dimana di perumahan murah
tersebut telah dilengkapi dengan beberapa produk mebel kayu. Administrasi Presiden Jokowi
telah mengumumkan keinginan untuk membangun satu juta rumah murah tersebut. Pembeli
dari rumah-rumah tersebut kemungkinan besar akan membeli mebel-mebel lainnya, sehingga
akan memberikan kontribusi pertumbuhan atas penjualan mebel kayu di Indonesia.
Pengecer mebel kayu terkenal di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan dalam negeri
Lima penjual ritel mebel kayu terbesar di Indonesia yang fokus yang berfokus pada mebel harga
rendah sampai menengah mewakili sekitar 19% dari penjualan mebel kayu sebesar Rp1.019
triliun pada tahun 2016 di dalam negeri. Pasar ritel mebel kayu terfragmentasi dengan toko-toko
kecil yang menawarkan barang-barang mebel kayu dengan harga rendah sampai menengah.
Toko-toko kecil tersebut seperti dapat dilihat di sepanjang jalan-jalan Jepara dan Semarang
yang biasanya jauh dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.
Di sisi lain rantai toko ritel biasanya menunjukan produk mereka di pusat-pusat kota, dimana
banyak toko-toko besar yang beroperasi di mal dan pusat perbelanjaan yang besar adalah
praktek umum untuk toko-toko ritel berantai di Indonesia. Lima toko ritel mebel kayu terbesar
di Indonesia megimplementasikan sebuah strategi dimana mereka tidak hanya mendirikan
gerai ritel besar yang independen di sepanjang jalan seperti Jl. Proklamasi di Jakarta, tetapi
juga menaruh gerai di pusal perbelanjaan seperti Tunjungan Plaza di Surabaya.
Thema Home milik Grup Integra adalah salah satu toko independen mendatang baru yang
menjual mebel kelas produk menengah sampai kelas tinggi untuk memenuhi meningkatnya
permintaan kelas menengah atas produk mebel dengan kualitas ekspor. Dimulai dari dibukanya
satu toko pada tahun 2016, Grup Integra berharap untuk memperluas jaringan mereka di
seluruh negeri dengan instansi lain dalam beberapa bulan mendatang. Penjualan Perseroan
atas produk mebel bermerek di Indonesia, yang berkisar sekitar Rp36 miliar pada tahun 2016,
bukan merupakan lima penjual ritel mebel kayu terbesar di Indonesia. Euromonitor melihat
bahwa Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan sektiar Rp306 miliar penjualan dari segmen
manufaktur di Indonesia pada tahun 2016, namun sebagian besar penjualan tersebut berasal
dari penjualan kepada pelanggan komersial non-ritel (seperti mebel untuk proyek hotel dan
perumahan). Berdasarkan estimasi Euromonitor, pasar mebel kayu secara grosir di Indonesia
adalah sekitar Rp4,5 triliun pada tahun 2016.
B. Industri mebel ritel di Amerika Serikat
Pertumbuhan pesat atas pembelanjaan konsumen di ritel mebel di Amerika Serikat
Pembelanjaan konsumen atas “Mebel dan Aksesori, Karpet dan Penutup Lantai Lainnya”
mencapai pertumbuhan sekitar 3,6% pada periode tahun 2014 – 2016. Hal ini sebagian didukung
oleh kebiasaan komsumen untuk proyek perbaikan rumah dan sektor perumahan yang telah
membaik sejak dampak subprime mortgage pada tahun 2009. Hasil wawancara Euromonitor
dengan para pelaku pasar menunjukan bahwa terdapat peningkatan popularitas mebel kayu
untuk perabotan rumah dan proyek renovasi rumah. Desainer interior dan konsumen dapat
memilih produk mebel kayu untuk menunjukan rumah yang lebih alami dan klasik.
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Di sektor ritel, metode ritel omni-channel dapat dikatakan lazim jika dibandingkan dengan market
ritel Indonesia. Konsumen terus mencari informasi, ide-ide dan pembelian melalui internet.
Sejauh ini ritel online terlihat untuk akan berkembang terus dan akan terus mempengaruhi
penjualan batu bata-dan-mortir.
Industri mebel di AS yang sensitif terhadap perubahan harga
Terkait dengan faktor biaya, pengecer mebel sangat mempertimbangkan global sourcing
dalam hal praktek pembelian. Tenaga kerja dan bahan baku yang lebih murah di negara lain
berarti memasok bahan baku dan produk jadi dari negara-negara lain tersebut menjadi praktek
pengendalian biaya yang penting.
Pengecer mebel juga mulai sourcing mebel secara langsung dari produsen luar negri.
Negara seperti China, Indonesia, Canada, Mexico dan Vietnam termasuk mitra impor khas
AS. Penggunaan produsen yang didedikasikan untuk mebel bermerek AS juga merupakan
kecenderungan yang dominan.
Sebagian besar mebel kayu diimpor ke AS dari produsen pihak ketiga
Mebel kayu yang diimpor ke AS baik oleh pengecer domestik atau dengan merek asing untuk
dijual kebanyakan berasal dari berbagai pemasok dimana China, Vietnam dan Indonesia
termasuk mitra penting dalam perdagangan.
Pada umumnya, desain mebel berasal dari perusahaan-perusahaan AS sementara proses
manufaktur dan kemasan ditangani oleh negara-negara pengekspor tersebut. Oleh karena itu,
kemampuan untuk menghasilkan produk mebel knock-down sangatlah penting bagi produsen
dari negara-negara tersebut.
Perkembangan mebel ritel online yang menjadi pendorong pertumbuhan
Dalam beberapa tahun terakhir, mebel ritel online mulai berkembang dan menjadi lebih umum
terutama pada kalangan konsumen perkotaan yang lebih akrab dan nyaman dengan ritel
online. Pada tahun 2014, sekitar 4,4% dari penjualan ritel mebel kayu berlangsung melalui
jalur online. Pada tahun 2016, proporsi ini meningkat menjadi 5,6% dimana hampir USD 2.9659
miliar penjualan ritel mebel kayu berlangsung secara online.
Generasi milenial merupakan kekuatan pendorong utama yang mempengaruhi pola
pembelian mebel
Dalam beberapa tahun terakhir ini, generasi milenial di AS sedang mulai bertumbuh dan
diperkirakan akan menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan
penjualan ritel mebel termasuk mebel kayu. Sebagai salah satu yang terbesar kelompok dalam
populasi AS hari ini, generasi millennial telah menunjukkan pandangan dan pendekatan yang
berbeda terhadap home furnishing dan pilihan mebel dibandingkan dengan generasi yang lebih
tua seperti baby boomer. Ini telah dan akan semakin membentuk bagaimana mebel kayu akan
dirancang, dipasarkan dan dijual kepada konsumen pasar massal karena para pengecer menjadi
sadar akan seberapa pentingnya memanfaatkan fenomena pertumbuhan generasi milenial.
Namun, generasi milenial telah menunda rencana pembelian rumah mereka sendiri dikarenakan
faktor-faktor seperti dampak resesi pada tahun 2009 yang mengakibatkan banyak generasi
milenial terlambat untuk memperoleh keamanan pendapatan dan pekerjaan pada tahun-tahun
setelah resesi tersebut. Akibatnya, akan lebih sedikit orang dari generasi milennial untuk
memiliki properti hunian mereka sendiri hari ini, dan mereka akan cenderung untuk membeli
properti yang lebih kecil dan murah. Dengan demikian, generasi milenial yang membeli rumah
cenderung untuk membeli mebel yang kecil, multifungsi dengan harga terjangkau yang lebih
cocok dengan gaya hidup dinamis perkotaan.

158

Hambatan rendah untuk masuk ke pasar ritel mebel
Hampir tidak ada hambatan bagi para pengecer baru yang mencari peluang untuk memasuki
pasar ritel mebel di Amerika Serikat karena biaya modal yang diperlukan tidak lagi signifikan
yang disebabkan oleh kencenderungan untuk outsourcing ke Cina, Indonesia, dan negaranegara manufaktur lainnya. Selain itu, tidak ada pembatasan perdagangan atau penghalang
untuk masuk pasar dimana pasar ritel secara keseluruhan di AS umumnya reseptif akan produk
mebel kayu yang diimpor.
Akan tetapi, pengecer ritel baru akan harus bersaing dengan pemain industri besar yang
menikmati biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi penjualan yang tinggi, daya tarik
merek mereka, dan hambatan strategis dalam produk tertentu seperti perjanjian penjualan
secara ekslusif.
Tabel 2: Mebel kayu ritel di Indonesia, 2014 – 2021 (dalam jutaan USD)
2014
2015
2016
2017
2018
Mebel Kayu Dalam Ruangan
47.705
50.375
52.235
53.521
54.444
Mebel Kayu Luar Ruangan
786
825
851
868
885
Total Mebel Kayu Ritel
48.491
51.200
53.086
54.389
55.329
Total Mebel Kayu Ritel Online
2.141
2.474
2.960
3.501
4.033

2019
55.368
900
56.268
4.517

2020
56.738
913
57.650
5.150

2021
57.547
923
58.470
5.614

Catatan: Proyeksi berdasarkan harga tahun 2016 yang konstan.
Sumber: Euromonitor Passport Home and Garden 2016, Retailing Indonesia 2016.

Total pasar ritel mebel kayu di Amerika Serikat tercatat sebesar USD53.086 juta pada tahun
2016 dimana terdapat pertumbuhan 3,7% dari tahun sebelumnya. Total penjualan ritel online
untuk mebel kayu adalah USD2.960 juta pada tahun 2016 dengan bertumbuh sebesar 19,6%
dari tahun ke tahun karena preferensi yang berkembang untuk pembelian online
Pertumbuhan penjualan ritel online telah mengungguli penjualan ritel tradisional mebel kayu
(meskipun masih tetap didominasi oleh ritel) dan diperkirakan akan terus berlanjut dalam tren
yang sama di masa mendatang. Dengan tren dimana kebiasaan penbelian konsumen semakin
canggih, maka penjualan produk mebel akan lebih terfokus jalur penjualan online. Showroom
virtual dan ketersediaan informasi rinci produk secara online akan mendukung penjualan online
produk mebel (termasuk mebel kayu) di Amerika Serikat.
Lima pengecer mebel kayu AS yang mempengaruhi pertumbuhan dalam negeri
Tabel 3: Ranking pengencer mebel kayu di AS, 2016
Pengencer
Ashley Home Stores
Rooms to Go
William-Sonoma (including West Elm)
Restoration Hardware
Wayfair

Ranking
1
2
3
4
5

Catatan: Nilai ritel hanya memperhitungkan persentase akun produk mebel kayu yang dijual di outlet tanpa
mempertimbangkan penjualan dan pendapatan online.

Sumber: Perkiraan Euromonitor yang diperoleh dari wawancara dan riset intensif dengan
produsen mebel kayu, distributor terkemuka serta asosiasi perdagangan yang relevan di
Amerika Serikat
Toko ritel mebel kayu besar di Amerika Serikat mempengaruhi pertumbuhan domestik
Lima toko ritel mebel terbesar di Amerika Serikat mewakili sekitar 9,0% dari total penjualan
ritel mebel kayu pada tahun 2016.
Ashley Home Stores hadir di banyak negara dan menawarkan jalur belanja ritel online dan
tradisional dimana mebel kayu termasuk salah satu penawaran mereka dari segmen dekorasi
rumah mereka yang banyak. Sebuah outlet mereka di Minnesota yang dibawahi Ashley Mebele
memasokan barang-barang lokal dan internasional di toko mereka.
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Rooms to Go di sisi lain adalah pengecer yang menjual produk-produk bermerek yang diimpor
dari Asia dan Kanada. Mereka telah secara konsisten menduduki peringkat kedua dalam tiga
tahun terakhir dimana pendapatan dan pertumbuhan dari home furnishing meningkat secara
konstan dari tahun ke tahun.
William Sonoma Home yang berbasis di California mempunyai 35 toko di seluruh Amerika
Serikat. Layanan mereka termasuk made-to-order perabot dapur kayu, jasa desain, dan kartu
hadiah ritel membuat mereka berbeda mereka dalam kompetisi mebel kayu.
Restoration Hardware adalah merek mewah di pasar home furnishing Amerika Serikat.
Perusahaan ini memiliki beberapa saluran distribusi termasuk Galeri, Sumber Buku dan situs
belanja online. Koleksi mebel kayu mereka terinspirasi oleh desainer Asia terutama yang
berbasis di Hong Kong. Kemitraan berdasarkan musim dengan pengrajin terkenal di dunia
membedakan perusahaan mereka dengan kompetitor.
Wayfair adalah salah satu platform belanja online mebel terbesar yang menawarkan berbagai
macam gaya dan harga poin kepada konsumen. Berkantor pusat di Boston, perusahaan ini
mempekerjakan sekitar 5.400 orang dan perusahaan ini menawarkan lebih dari 7 juta produk
dari 7.000 pemasok di seluruh dunia.
C. Manufaktur mebel di Indonesia
Berdasarkan dari hasil riset terbaru oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki sekitar
965 produsen mebel kayu pada tahun 2014. Dari jumlah ini, 263 atau 27,3% dari produsen
ini diklasifikasikan sebagai produsen yang memiliki fasilitas yang cukup besar. Karakteristik
fasilitas tersebut meliputi luas fasilitas produksi lebih dari 25.000 meter persegi dan kemampuan
memproduksi 10 kontainer setiap bulannya. Statistik pemerintah juga menunjukkan bahwa
55 dari fasilitas-fasilitas manufaktur tersebut adalah milik asing. Sektor manufaktur mebel
di Indonesia besar dan terfragmentasi dengan berbagai macam fasilitas ukuran kecil yang
disediakan untuk menggapai market masyarakat lokal di pedesaan Indonesia.
Permintaan global yang kuat untuk mebel kayu dari Indonesia yang dapat dikaitkan
dengan tradisi historis yang kuat di kayu dan kerajinan artistik
Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir mebel kayu terbesar di dunia. Indonesia
memiliki tradisi sejarah kuat dalam kayu dan kerajinan seni yang telah menghasilkan banyak
mebel kayu buatan tangan indah yang dihasilkan dari Indonesia dan diekspor ke seluruh dunia.
Hal ini telah membantu untuk tidak hanya membangun reputasi dan merek nilai mebel kayu
Indonesia di pasar global,tetapi juga telah menciptakan permintaan tinggi untuk produk-produk
eksotis di pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Kelimpahan Indonesia akan
tukang yang terampil bermakna bahwa produksi mebel kayu buatan tangan berkualitas tinggi
tersebut dapat digenjot produksinya untuk memenuhi permintaan global.
Semakin banyak produsen dan eksportir mebel kayu Indonesia yang bekerja untuk
mendapatkan sertifikasi FSC
Sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) telah menjadi isu penting bagi produsen dan
eksportir mebel kayu Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak pasar ekspor utama untuk mebel
kayu Indonesia melarang impor kayu dan produk kayu ilegal ke pasar mereka.
Sertifikasi FSC adalah sertifikasi yang diakui secara internasional bahwa produk bersertifikat
ramah lingkungan, berkualitas tinggi dan juga dipanen dan diproduksi secara hukum. Dengan
demikian, sertifikasi FSC memungkinkan produsen mebel kayu Indonesia untuk dapat masuk ke
pasar yang menawarkan harga lebih tinggi untuk produk yang bersertifikasi FSC (dibandingkan
dengan pasar yang tidak membutuhkan sertifikasi FSC) seperti Amerika Serikat dan Eropa.
Oleh karena itu, pelaku industri mulai memfokusan diri mereka untuk mendapatkan sertifikasi
FSC dan mulai menguatkan investasi sumber daya untuk memastikan bahwa produk mebel
kayu mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi FSC.

160

Namun demikian, meskipun sertifikasi FSC sangat penting bagi produsen dan eksportir mebel
kayu Indonesia, proses untuk memperoleh sertifikasi tersebut dapat memakan biaya dan
waktu. Hal ini menjadi rintangan signifikan bagi produsen kecil yang kekurangan sumber daya
atau pengetahuan tentang cara menavigasi proses sertifikasi. Oleh karena itu, produsen kecil
mungkin tidak akan berhasil untuk memperoleh sertifikasi FSC sehingga akan menghadapi
hambatan untuk masuk ke pasar export yang menawarkan harga lebih tinggi bagi produk
bersertifikasi FSC.
Meningkatnya kesadaran isu-isu berkelanjutan lingkungan mengubah cara perusahaan
dalam mencari sumber bahan baku
Baik konsumen lokal dan global mebel kayu Indonesia semakin lebih memperhatikan isu-isu
keberlanjutan lingkungan, dan mereka mulai menempatkan pentingnya keramahan lingkungan
dari produk mebel kayu yang mereka beli. Hal ini terutama dapat dilihat untuk konsumen yang
lebih kaya dari braket menengah dan atas dimana margin keuntungan bagi produsen mebel
kayu biasanya lebih tinggi.
Untuk menanggapi tren yang berkembang, produsen mebel kayu Indonesia semakin
memanfaatkan kayu daur ulang sebagai bagian dari bahan baku utama mereka dalam proses
manufaktur. Mereka juga memperkenalkan atau memperluas program reboisasi lokal untuk
meningkatkan “kredensial hijau” mereka. Strategi lain yang digunakan oleh produsen mulai untuk
mengadopsi metode produksi yang lebih efisien terhadap lingkungan dan juga memperoleh
sertifikasi yang diakui secara internasional dalam pengelolaan lingkungan. Ini sering dilakukan
dengan harapan meningkatkan akses ke pasar ekspor penting seperti Eropa, AS dan Jepang
di mana ada standar lingkungan yang dikenakan pada produk impor semakin ketat.
Indonesia merupakan negara yang semakin menarik untuk perusahaan mebel kayu
internasional
Indonesia semakin menjadi menarik sebagai basis manufaktur untuk perusahaan mebel asing
karena biaya tenaga kerja di Indonesia yang relatif rendah dan berlimpahnya tenaga kerja
yang tidak terampil dan terampil seperti tukang kayu dan pemahat kayu di dalam negeri. Akses
mudah ke pasokan kayu mentah dengan biaya yang jauh lebih rendah karena kedekatannya
juga menjadi salah satu titik tarik utama bagi perusahaan mabel asing.
Selama periode peninjauan, perusahaan asing telah menyiapkan fasilitas produksi untuk
mebel kayu di Indonesia. Produsen Taiwan PT Woodworth Wooden Industries juga telah
menginvestasikan sebanyak USD40 juta di fasilitas produksi di Indonesia. Tren positif ini
menyoroti kemampuan dan potensi yang dimiliki Indonesia dalam manufaktur produk mebel
kayu.
Tren produk mebel kayu knocked-down
Mengekspor mebel bukanlah tugas yang mudah karena tren, kemasan gaya dan bahkan
praktek-praktek sosial perlu ditinjau sebelum kesepakatan dapat diraih. Pembeli asing dari
Amerika Serikat dan bahkan negara-negara Eropa lebih memilih produk mebel knock-down
karena produk tersebut lebih mudah untuk transportasi dan tidak menambah biaya logistik
terutama ketika memesan dalam jumlah besar.
Perusahaan seperti Grup Integra termasuk perusahaan yang mampu memproduksi mebel knockdown untuk ekspor. Mengontrol kualitas termasuk penting karena variasi warna dan bagian yang
terhubung harus sesuai sesuai ketika disusun di depan konsumen. Dengan demikian, memiliki
pengalaman dalam memberikan mebel knock-down merupakan keuntungan bagi manufaktur
mebel ketika berhadapan dengan klien asing.
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Tabel 4: Jumlah Produksi Mebel Kayu di Indonesia, 2014 – 2021 (Dalam jutaan rupiah)
Nilai Historis (Rp Juta)
Nilai Proyeksi (Rp Juta)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Nilai Barang yang
17.780.228 22.564.162 17.454.492 20.005.256 22.117.137 23.493.479 24.315.750
Diproduksi

2021
24.860.608

Catatan: Prediksi berdasarkan harga konstan tahun 2016
Sumber: Pusat Badan Statistik Indonesia, Euromonitor Analysis

Permintaan atas produk mebel kayu meningkat di masa mendatang
Produksi barang mebel kayu di Indonesia mencapai Rp17.780 miliar pada tahun 2014. Produksi
pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp17.454 miliar karena penurunan ekspor.
Berdasarkan data dari statistik perdagangan, tren tersebut juga dialami oleh negara-negara
regional seperti Cina, Vietnam dan Malaysia, dimana negara-negara tersebut juga menunjukan
penurunan pertumbuhan ekspor produk mebel kayu dari tahun ke tahun pada tahun 2015.
Pada pasar di Indonesia, stok mebel kayu yang telah diproduksi pada tahun 2014 dan 2015
telah terjual habis pada tahun 2016 oleh toko-toko ritel dan eksportir di Indonesia. Euromonitor
memproyeksikan peningkatan aktivitas manufaktur pada tahun 2017 yang didorong oleh
permintaan baru dan pertumbuhan permintaan atas produk mebel kayu.
Permintaan domestik dan ekspor untuk mebel kayu pada proyeks periode sampai dengan tahun
2021 diperkirakan akan mencapai Rp24.860 miliar pada tahun 2021 atau setara dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 7,3% dari tahun 2017 hingga 2021.
Lima besar produsen domestik mebel kayu
Tabel 5: Produsen Mebel Kayu di Indonesia, 2016
Produsen
Grup Integra
Perusahaan B
Perusahaan C
Perusahaan D
Perusahaan W

Ranking
1
2
3
4
5

Market Share Mebel Kayu
5,2%
2,6%
1,6%
1,5%
0,7%

Sumber: Analisa Euromonitor dari wawancara berbagai sumber.
Grup Integra adalah manufaktur mebel kayu terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar
5,2% pada tahun 2016. Integra telah mempertahankan posisi puncak dalam hal pangsa pasar
sejak tahun 2014. Grup Integra adalah salah satu perusahaan di antara beberapa produsen
terintegrasi mebel kayu dengan tiga pabrik di Indonesia. Integra memiliki dua pemegang konsesi,
fasilitas manufaktur lengkap dan toko ritel yang terletak di Surabaya. Perusahaan ini sepenuhnya
bersertifikat dengan berbagai sertifikat ekspor di dalam dan luar negeri termasuk sertifikasi
FSC dan Sistem Jaminan Legalitas Kayu Indonesia. Integra juga mengimplementasikan praktik
daur ulang pada setiap langkah proses produksinya.
D. Ekspor dan impor mebel
Produsen besar menargetkan pasar ekspor
Produsen mebel kayu yang besar akan meningkatkan fokus mereka pada ekspor produk
ke pasar lain terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Produsen mebel
Indonesia juga mendukung tren dan berfokus pada permintaan pasar yang tinggi di luar negeri.
Negara pengekspor seperti Indonesia, Vietnam dan Malaysia diharapkan untuk mendapatkan
keuntungan dari negara-negara seperti AS dan Inggris yang mempersiapkan diri untuk
menerapkan kebijakan baru, praktek-praktek anti-dumping dan penyesuaian pajak impor.
Ketergantungan pada impor mebel dalam jumlah besar dari satu negara bertolak belakang
dengan praktek-praktek terbaik dari sumber yang memerlukan beberapa mitra impor dan umum.
Menurut para pedagang, produsen Indonesia telah menyiapkan diri dengan meningkatnya
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permintaan dari pembeli asing yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Inggris.
Impor mebel kayu ke Amerika Serikat juga telah melihat peningkatan dalam tiga tahun terakhir
terutama untuk mebel kayu kantor dan dapur.
D.1. Impor mebel kayu ke Amerika Serikat
Tabel 6: Impor Mebel Kayu ke Amerika Serikat, 2016
Impor Mebel ke Amerika Serikat
Nilai Perdagangan (dalam USD juta), CIF (Historis, 2013 – 2016)
Kode HS
Produk
2013
2014
2015
2016
940330
Mebel kayu kantor
864
902
964
1.040
940350
Mebel kayu kamar tidur
3.345
3.513
3.815
3.699
940340
Mebel kayu dapur
1.018
1.192
1.453
1.648
940360
Mebel kayu lainnya
5.142
5.528
5.965
5.956

Sumber: Comtrade

Impor mebel Amerika Serikat terpengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang
Total impor mebel kayu ke Amerika Serikat telah meningkat sejak tahun 2014 sampai 2016
dengan total nilai impor sebesar USD 12,3 miliar pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan
rata-rata per tahun sebesar 5,3% selama 3 tahun.
Cina adalah eksportir terbesar mebel kayu ke Amerika Serikat dimana jumlahnya adalah sekitar
sepertiga (USD4,6 miliar) dari total impor mebel kayu ke Amerika Serikat pada 2016. Vietnam,
Kanada, Malaysia, Meksiko, Italia dan Indonesia adalah negara eksportir mebel kayu terbesar
dengan peringkat yang berurutan berdasarkan nilai ekspor.
Impor mebel kayu dari Indonesia ke Amerika Serikat turun sebesar 10,2% pada tahun 2016
meskipun impor untuk mebel kayu secara keseluruhan meningkat sebesar 1,2% di tahun yang
sama. Impor mebel kayu Amerika Serikat dari negara-negara Asia, seperti Cina dan Vietnam,
meningkat sebesar 0,3% dan 2,1% pada tahun 2016, dikarenakan oleh pelemahan nilai mata
uang dari kedua negara tersebut terhadap dolar Amerika Serikat (dibandingkan dengan
penguatan Rupiah sebesar 0,7%) dan juga aktivitas promosi dari kedua negara tersebut pada
tahun 2016.
D.2. Ekspor barang dan bahan bangunan mebel kayu dari Indonesia
Tabel 7: Ekspor Mebel Kayu dari Indonesia, 2013 - 2016
Ekspor Mebel Kayu
Nilai Perdagangan (dalam USD juta), CIF (Historis, 2013 – 2016)
Kode HS
Jenis Barang
2013
2014
2015
940330
Mebel kayu kantor
34.88
36.69
28.90
940350
Mebel kayu kamar tidur
163.49
150.76
158.88
940340
Mebel kayu dapur
41.06
38.22
37.18
Sumber: Comtrade

Segmen mebel kayu Indonesia untuk kamar tidur memiliki kinerja lebih baik dibandingkan
dengan segmen lainnya
Tingkat ekspor mebel kayu dari Indonesia secara keseluruhan mengalami sedikit penurunan
sebesar 0,3% pada 2015 karena penurunan permintaan dari negara impor terbesar kedua dan
ketiga seperti Jepang dan Perancis dengan penurunan ekpor sebesar 20,4% dari Jepang dan
10,6% dari Perancis.
Pelemahan dolar Amerika Seriakt terhadap Rupiah pada tahun 2016 juga berkontribusi pada
penurunan ekspor mebel kayu ke Amerika Serikat. Namun, ekspor mebel kayu untuk kamar
tidur dari Indonesia meningkat sebesar 5,4% pada tahun 2015, jauh lebih baik dibandingkan
dengan ekspor mebel kayu segmen lainnya.
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X. EKUITAS
Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Teramihardja, Pradhono dan Chandra (Rödl & Partner) dengan opini wajar tanpa modifikasian
dengan paragraf penjelas mengenai perubahan mata uang fungsional dari Dolar Amerika
Serikat (USD) ke Rupiah Indonesia (IDR) yang ditandatangani oleh Agustina Felisia, melalui
laporanya tertanggal 28 April 2017.
(dalam Rupiah)
Keterangan
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham pada
tahun 2016, dan Rp1.000.000 per saham pada tahun
2015 dan 2014
Modal dasar – 20.000.000.000 saham pada tahun
2016, 250.000 saham pada tahun 2015 dan 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 5.000.000.000
saham pada tahun 2016, 195.000 saham pada tahun
2015 dan 100.000 saham pada tahun 2014
Tambahan modal disetor
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Surplus revaluasi aset tetap – bersih
Selisih transaksi nilai ekuitas dengan pihak nonpengendali
Saldo laba
Sub-jumlah
Kepentingan non-pengendali
JUMLAH EKUITAS

2014

31 Desember
2015

2016

100.000.000.000
119.045.697.456
105.769.457.388
155.811.192.447

195.000.000.000
24.045.697.456
141.425.224.187
139.866.947.544

500.000.000.000
25.093.405.789
141.425.224.187
640.440.950.720

510.692.166
95.450.012.909
576.587.052.366
19.771.319.807
596.358.372.173

510.692.166
1.763.749.431
165.264.491.867
95.685.208.599
666.113.053.220 1.404.408.538.726
40.870.174.662
25.624.443.100
706.983.227.882 1.430.032.981.826

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak
1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa
Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan
dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) per saham dan harga penawaran saham sebesar Rp260,-(dua ratus enam puluh
Rupiah) per saham.
Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016
setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:
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TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(dalam Rupiah)

Uraian

Modal Saham

Tambahan Modal
Disetor
25.093.405.789

Selisih nilai
Selisih kurs
transaksi
karena
Surplus revaluasi perubahan
penjabaran
asset tetap – ekuitas Entitas
Biaya Emisi laporan keuangan
bersih
Anak

Posisi ekuitas menurut
laporan keuangan pada
tanggal 31 Desember 2016

500.000.000.000

- 141.425.224.187

Penawaran Umum
Perdana Saham sebanyak
1.250.000.000 (satu miliar
dua ratus lima puluh juta)
saham dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah)
per saham yang ditawarkan
Rp260,- (dua ratus enam
puluh Rupiah) setiap saham

125.000.000.000

200.000.000.000 12.628.815.000

Posisi ekuitas proforma
pada tanggal 31 Desember
2016 setelah Penawaran
Umum Perdana Saham

625.000.000.000

225.093.405.789 12.628.815.000 141.425.224.187

-
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Kepentingan
Saldo Laba non-pengendali Jumlah Ekuitas

640.440.950.720 1.763.749.431 95.685.208.599 25.624.443.100 1.430.032.981.826

-

-

-

-

312.371.185.000

640.440.950.720 1.763.749.431 95.685.208.599 25.624.443.100 1.742.404.166.826

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham
Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama
dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun
buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen
dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan
berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu
hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.
Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada
sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal,
hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal
termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi
dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau
usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, manajemen Perseroan bermaksud
mengusulkan secara konsisten pada rapat umum pemegang saham tahunan agar mulai tahun
buku 2017, rasio pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2017 dan seterusnya sebanyakbanyaknya sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari total laba bersih tahun berjalan.
Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan
diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku
dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia
dan negaranya masing-masing.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative
covenants) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang
saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.
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XII. PERPAJAKAN
A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham
Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.
36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan
yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak
Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
1.
2.

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal
29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan
Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau
diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman
modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa
efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.
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 Direktorat Jenderal Pajak No. 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:
1.

2.
3.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi
penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto
nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan
dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang
efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar
0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat
Penawaran Umum;
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masingmasing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah
saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri
tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan
Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak
Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak
Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan 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% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
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Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap)
yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto
sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.
Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya
tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud
atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua
puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen)
dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran
dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah
menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,
sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.
Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/
PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili
(SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:
1.
2.

3.

Form-DGT 1 atau;
Form-DGT 2 untuk bank dan 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
serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di
negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
•
Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
•
Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
•
Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib
Pajak;
•
sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
•
mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat
kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda
tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan
PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai
Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.
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B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)
dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan
perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2016
pada tanggal 26 April 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak
memiliki tunggakan pajak.
Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini diharapkan untuk
berkonsultasi dangan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan
yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui
Penawaran Umum Perdana Saham ini.
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XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK
1.

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan No. 64 tanggal 23 Maret 2017 juncto Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2017 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 40 tanggal 8 Juni 2017, yang semuanya dibuat
di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui
untuk menawarkan dan menjual Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang
akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (full
commitment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus
lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00%
(dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum
Perdana Saham, sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual
dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran. Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada
sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham
Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin
emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No. Penjamin Emisi

Porsi Penjaminan
Jumlah Saham
(Rp)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
1. PT Bahana Sekuritas
2. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
3. PT BCA Sekuritas
Sub Total
Penjamin Emisi Efek:
1. PT Bosowa Sekuritas
2. PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia
3. PT Erdikha Elit Sekuritas
4. PT KGI Sekuritas Indonesia
5. PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
6. PT Panca Global Securities Tbk
7. PT Phillip Sekuritas Indonesia
8. PT Profindo Sekuritas Indonesia
9. PT Yulie Sekurindo Tbk
Sub Total
Total

Persentase
(%)

497.800.000
497.800.000
248.900.000
1.244.500.000

129.428.000.000
129.428.000.000
64.714.000.000
323.570.000.000

39,824
39,824
19,912
99,560

450.000
100.000
1.500.000
100.000
450.000
1.000.000
450.000
450.000
1.000.000
5.500.000
1.250.000.000

117.000.000
26.000.000
390.000.000
26.000.0000
117.000.000
260.000.000
117.000.000
117.000.000
260.000.000
1.430.000.000
325.000.000.000

0,036
0,008
0,120
0,008
0,036
0,080
0,036
0,036
0,080
0,440
100,000

PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak
mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung
sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
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2.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan ahsil penawaran
awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017.
Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal
adalah Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) sampai Rp315,- (tiga ratus lima belas Rupiah).
Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi
seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan konsolidasian
Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang
tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran
tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal
(bookbuilding).
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) juga
mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek
dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan
berbagai faktor seperti:
-

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan investor
Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
Kinerja Keuangan Perseroan;
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek
usaha dan keterangan mengenai industri Mebel di Indonesia;
Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa
lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa
mendatang;
Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode
penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan
Perseroan;
Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan
publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; 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 di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham
Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.
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XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
		MODAL
Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini
adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik

Tugas Pokok:

KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (Rödl & Partner)
Jl. Ngagel Tama A-6
Surabaya 60283
Telp: (031) 502 7134
Faks: (031) 503 1472
Nama Rekan
: Agustina Felisia
Nomor STTD
: 185/BL/STTD-AP/2012
Tanggal STTD
: 4 Januari 2012
Pedoman Kerja
: Standar Profesional Akuntan Publik
ditetapkan oleh IAPI
Nomor Keanggotaan : 1614
IAPI
Surat Penunjukan
: 004/ITG/02/2017

yang

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan
Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan
yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material
dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan
keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas
dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan
keuangan.

Berikut merupakan pengalaman Akuntan Publik dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun
terakhir:
No.
1.
2.
3.

Nama Perusahaan
PT Paramita Bangun Sarana Tbk
PT Mitra Pemuda Tbk
PT Trans Power Marine Tbk

Jenis Kegiatan
IPO
IPO
IPO
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Tahun
2016
2015
2012

Konsultan Hukum Makes & Partners
Menara Batavia Lt. 7
Jl. KH Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia
Telp : (021) 574 7181
Faks: (021) 574 7180
Nama Rekan
: Iwan Setiawan, S.H.
Nomor STTD
: No. 227/PM/STTD-KH/1998
Tanggal STTD
: 5 Oktober 1998
Nomor Anggota
HKHPM
Pedoman Kerja

Surat Penunjukan
Tugas Pokok:

: No. 200924
: Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar
Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005
tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6
Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014
tanggal 4 Februari 2014
: 001/ITG/02/2017

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang
dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan
keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan
oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut
telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi
dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif
dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus
sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum
yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan
Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Berikut merupakan pengalaman Konsultan Hukum dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun
terakhir:
No.
1.
2.

Nama Perusahaan
PT Bank Bukopin Tbk
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

3.
4.
5.
6.

PT Impack Pratama Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk
PT Bentoel Internasional Investama Tbk

7.

PT Sierad Produce Tbk

8.
9.
10.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
PT Agung Podomoro Land Tbk

Jenis Kegiatan
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Obligasi
Penawaran Umum Obligasi
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Tahun
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2014
2014

Notaris

Fathiah Helmi, SH
Graha Irama, 6th Floor, Suite C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021) 5290 7304-6
Faks: (021) 526 1136
Nomor STTD
: No.02/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD
: 12 Februari 1996
Keanggotaan
: Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Asosiasi
No.011.003.027.260958
Pedoman Kerja
: Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan
: 002/ITG/02/2017

Tugas Pokok:

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut
aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran;
menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Berikut merupakan pengalaman Notaris dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:
No.
1.
2.
3.
4.

Nama Perusahaan
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Anugerah Berkah Madani Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

5.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

6.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

7.

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Federal International Finance
PT PP Properti Tbk
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat
PT Intiland Development Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Mandiri Tunas Finance
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Ciputra Property Tbk
PT Mitrakarya Sehat Tbk
PT PP Properti Tbk
PT Gelombang Seismatik Indonesia Tbk
PT Federal International Finance
PT Mandala Multifinance Tbk

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jenis Kegiatan
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih
Dahulu
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih
Dahulu
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih
Dahulu
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih
Dahulu
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi
Obligasi
Obligasi Dan Sukuk
Obligasi
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Penawaran Umum Terbatas
Penawaran Umum Terbatas
Penawaran Umum Terbatas
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
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Tahun
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

No.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Nama Perusahaan
PT Mandiri Tunas Finance
PT Panorama Sentrawisata Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Summarecon Agung Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BCA Finance Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Utara
PT Ciputra Residence
PT Summarecon Agung Tbk
PT Summarecon Agung Tbk
PT Express Transindo Utama Tbk
PT Bank Mayapada
PT Bank Of India Indonesia Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank QNB Kesawan Tbk
PT Pan Brothers Tbk
PT Intan Baruprana Finance Tbk
PT Mitra Bara Adiperdana Tbk
PT Bank Panin Syariah Tbk
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jenis Kegiatan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan Tahap I
Obligasi Berkelanjutan Tahap II
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi Subordinasi
Obligasi

Tahun
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014

Obligasi
Sukuk
Obligasi Berkelanjutan
Obligasi
Obligasi Subordinasi
Penawaran Umum Terbatas
Penawaran Umum Terbatas
Penawaran Umum Terbatas
Penawaran Umum Terbatas
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

175

Biro Administrasi Efek

Datindo Entrycom
Puri Datindo
Jl Jendral Sudirman Kav 34
Jakarta
Telp:(021) 5709009
Faks: (021) 5709026
Nomor STTD
: Kep 16/PM/1991
Tanggal STTD
: 19 April 1991
Pedoman Kerja
: Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan
LK
Nama Asosiasi
: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
(ABI)
Surat Penunjukan : 003/ITG/02/2017

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam
Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi
dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaaan
pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi
dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan
pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin
Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan
saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham
sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham
yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan
yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan
rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi
Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan
Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum
Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berikut merupakan pengalaman Biro Administrasi Efek dalam pasar modal selama tiga tahun
terakhir:
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.

Perusahaan
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Duta Intidaya Tbk
PT Graha Layar Prima Tbk
PT Bentoel Internasional Tbk
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Bank Ganesha Tbk
PT Equity Development Investment Tbk
PT Mitra Pemuda Tbk
PT KINO Indonesia Tbk
PT ANTAM (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Bank Harda Internasional Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
PT Anabatic Technologies Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jenis Kegiatan
IPO
IPO
IPO
IPO
Right
Right
Right
IPO
IPO
Right
IPO
Right
IPO
IPO
Right
Right
IPO
Right
Right
IPO
Right
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Issue
Issue
Issue

Issue
Issue

Issue
Issue
Issue
Issue
Issue

Tahun
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

No
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

Perusahaan
Merdeka Copper Gold Tbk
Mega Manunggal Property Tbk
Intan Baruprana Finance Tbk
Blue Bird Tbk
Mitrabara Adiperdana Tbk
Graha Layar Prima Tbk
Wijaya Karya Beton Tbk

Jenis Kegiatan
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO

Tahun
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya pada Bab XIV Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar
Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada
hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana
didefinisikan dalam UUPM.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
		 KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN
		 DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA
		 TERKAIT PEMEGANG SAHAM
Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang
terakhir berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Integra Indocabinet No. 17 tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.,
Notaris di Jakarta dan (i) telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat
Keputusannya No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017; dan (ii) telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, masing-masing No. AHU-AH.01.03-0116016 (untuk
perubahan anggaran dasar Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0116017 (untuk perubahan
data Perseroan), keduanya tanggal 8 Maret 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan,
di bawah No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017. Anggaran Dasar
Perseroan adalah sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1.

Perseroan Terbatas ini bernama PT INTEGRA INDOCABINET Tbk, (untuk selanjutnya
disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo.

2.

Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 19-05-1989 (sembilan belas Mei seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 20-01-1990
(dua puluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh) serta didirikan untuk jangka waktu
yang tidak terbatas.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri,

2.

perdagangan dan jasa.

3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha utama sebagai berikut :
a. Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain industri-industri furnitur dan
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan
dan sejenisnya.
b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan impor ekspor,
interinsuler dan lokal, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain yang
dipasarkan oleh Perseroan, bertindak sebagai grosir, leveransir/supplier, waralaba, dan
commision house serta kegiatan usaha yang terkait, bertindak sebagai distributor, agen
dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun
luar negeri, serta perdagangan hasil industri sebagaimana tersebut di atas.
c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
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3.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat
melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi
desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan
dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.
MODAL
Pasal 4

1.

Modal dasar Perseroan adalah berjumlah Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah)
yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham masing-masing saham bernilai
nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

2.

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.000.000.000 (lima
miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal
sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3.

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor
tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan merupakan setoran lama, dengan
bentuk penyetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 12 tanggal 25-08-2016 (dua
puluh lima Agustus dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Dyah Ayu Ambarwati
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang Penerimaaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0075419 tanggal 29-08-2016 (dua puluh sembilan Agustus
dua ribu enam belas).

4.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Syarat dan harga tertentu atas saham yang
akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal,
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana sahamsaham Perseroan dicatatkan.

5.

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain
uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar
Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.

6.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik
pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut ”OJK” ) dan
tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar ini.
d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham
perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan
nilai pasar wajar.
e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK
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dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
7.

Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”), kepada pemegang saham wajib
mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan
HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS
melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perusahaan Terbuka yang isinya memenuhi prinsipprinsip yang diatur dalam Pasar Modal.

8.

Dalah hal RUPS yang menyetujui pengeluran saham dalam simpanan dengan cara
penambahan modal tanpa HMETD yang memutuskan jumlah maksimum saham dalam
simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan
dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi kepastian
jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal tanpa HMETD tersebut.

9.

Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku
penerbit), dilakukan dengan :
a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan
pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat
ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak
untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
b. pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD; tanpa HMETD dilakukan
dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
c. 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.
d. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya
yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham
yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat
Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
e. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia.
f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat
pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syaratsyarat yang sama.
g. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya
digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan,
dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin
untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada
harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak
dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
i. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD,
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
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3)
4)

Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui
RUPS; dan/atau
Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal dan tanpa HMETD.

10. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau
penggantinya.
b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan
sepanjang :
b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau penggantinya;
b.3. 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 Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya
disebut ”UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam
Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran
Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.
c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif
setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling kurang 25% (dua puluh lima 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 ini kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian
kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
SAHAM
Pasal 5
1.

Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2.

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan di bidang Pasar Modal.

3.

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1
(satu) saham;

4.

Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara kepada pemiliknya, yaitu orang atau
badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan.
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5.

Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para
pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau
orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan
dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari
saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

6.

Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegangsaham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk
saham itu ditangguhkan.

7.

Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
sebagai satu satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.

8.

Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua
keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

9.

Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

10. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan
saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
yang ditandatangani oleh Direksi kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
11. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana
saham-saham tersebut dicatatkan.
SURAT SAHAM
Pasal 6
1.

Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan
dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

2.

Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham;

3.

Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
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4.

Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan
diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh
Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada
surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/
atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7

1.

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

2.

Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat
saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia
atas hilangnya surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa
Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas)
hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

3.

Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang
Saham yang berkepentingan.

4.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.
PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus
dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

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 buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama
Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
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4.

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku
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 buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk Perseroan;

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 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.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
Panggilan RUPS;
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 Penyimpanan
dan Penyelesaian; dan
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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 pada tanggal yang menjadi dasar penentuan
Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9
1.

Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2.

Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas
saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai
tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3.

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain
serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4.

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar
Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan
itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, pemberitahuan, panggilan atau informasi
kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham
yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5.

Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan.
Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang
Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

6.

Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang
diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7.

Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan
hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
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8.

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek
untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan
mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia,
yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1.

a.

b.

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan
di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas
saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas
nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas
saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen
pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang
dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas
saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan
yang berlaku di bidang pasar modal dan pada Bursa Efek di tempat di mana sahamsaham tersebut dicatatkan.

2.

Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku
terhadap Perseroan.

3.

Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasarini dan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal tidak dipenuhi.

4.

Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi
wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan
haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga
nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.

6.

Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang
Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah
berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis
untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
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7.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuanketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

8.

Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (yang untuk selanjutnya disebut
“RUPS Luar Biasa”).

2.

RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir.

3.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Perseroan.

4.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

5.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

6.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa atau atas permintaan
Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan
ketentuan dalam dalam ayat 9 Pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

7.

Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan :
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini
yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
c. Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Selain mata acara
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas
mata acara lain sepanjang mata acara tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

9.

Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham :
(1) 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, dapat meminta
agar diselenggarakan RUPS.
(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
harus:
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a.
b.
c.
d.

dilakukan dengan itikad baik;
mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
dan
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
Perseroan.
(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
(6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan
Komisaris.
(7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini,
Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6).
(9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui :
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
(10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir
(9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa
asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud
pada butir (10) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi
dalam Bahasa Indonesia.
(12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta
salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir
(2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pengumuman.
(13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada
ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
(14) P e m e g a n g s a h a m y a n g t e l a h m e m p e r o l e h p e n e t a p a n p e n g a d i l a n u n t u k
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib :
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan
Peraturan OJK.
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti
pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan
risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan
Peraturan OJK.
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c.

melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah
kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan
diselenggarakan RUPS tersebut.
(15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak
mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12
1.

RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2.

Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.

3.

Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib
dilakukan di :
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama
Perseroan; atau
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

4.

Pemberitahuan RUPS kepada OJK :
(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan
secara jelas dan rinci.
(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir
(2) ayat ini , Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada
OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5.

Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).

6.

Pengumuman RUPS :
(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang
memuat :
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
d. tanggal pemanggilan RUPS.
(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat
ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat
informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari
pemegang saham.
(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1)
ayat ini , paling kurang melalui :
a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
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c.

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada
butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa
asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud
pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam
Bahasa Indonesia.
Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian
bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai
dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.9.(2).
Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

7.

Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).

8.

Usulan Mata Acara Rapat :
(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud
pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1)
ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam
mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

9.

Pemanggilan RUPS :
(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat
21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.
(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang
memuat informasi :
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
b. waktu penyelenggaraan RUPS;
c. tempat penyelenggaraan RUPS;
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang
saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS
diselenggarakan.
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(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1)
ayat ini paling kurang melalui :
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
(4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada
butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa
asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
informasi dalam Bahasa Indonesia.
(6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
(7) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus
dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 angka (14).
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
(2) D a l a m p e m a n g g i l a n R U P S k e d u a h a r u s m e n y e b u t k a n R U P S p e r t a m a t e l a h
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam butir (3) ayat 9 sampai dengan butir (6) ayat 9 mutatis mutandis berlaku untuk
pemanggilan RUPS kedua.
12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan
tidak mencapai kuorum kehadiran.
13. Bahan Mata Acara Rapat :
(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini wajib tersedia
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan
RUPS.
(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini
dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara
cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat
diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
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(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan
penyelenggaraan RUPS; atau
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling
lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
14. Ralat Pemanggilan :
(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi
dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9
butir (2) Pasal ini.
(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini.
(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai
perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud
pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan
ralat pemanggilan.
(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 9 butir (3), dan ayat 6 butir (7) Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk
media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.
15. Hak Pemegang Saham :
(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPS.
(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan
surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara.
(4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS.
(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir (1)
Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
sebelum ralat pemanggilan RUPS.
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata
acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan Perseroan.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan
mata acara RUPS.
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PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13
1.

Pimpinan RUPS :
(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat
ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS.
(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin
oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya
untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2.

Tata Tertib RUPS :
(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang
saham yang hadir.
(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai.
(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada
pemegang saham paling kurang mengenai :
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
b. mata acara rapat;
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/
atau pendapat.
KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN
KOURUM KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14

1.

Keputusan RUPS :
(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan
memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS.
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2.

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS :
(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar
Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah
suara setuju yang lebih besar.
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir
(1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran
dasar Perseroan (tidak termasuk perubahan anggaran dasar untuk pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas), kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
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a.

(4)

(5)
(6)

(7)

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh OJK Keuangan atas permohonan Perseroan.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang
mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
Pemegang Saham Independen.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang
hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf
c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan Perseroan.
f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham
Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
g. 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.
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS
namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk
seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dikecualikan bagi :
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnasabahnya pemilik saham Perseroan.
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
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(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan
lain.
3.

Risalah RUPS :
(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit
1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila
risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh
notaris.
(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan
kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4)
ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat
pada hari kerja berikutnya.

4.

Ringkasan Risalah RUPS :
(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat
informasi paling kurang :
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata
acara RUPS;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
c.
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan
persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
h. keputusan RUPS; dan
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak,
jika terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen tunai.
(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan
kepada masyarakat paling kurang melalui :
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud
pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi
dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS
dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan
sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
(6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenggarakan.
(7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3)
huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diumumkan.
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(8) Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir (5) dan ayat 4 butir (3), ayat 4 butir (6), ayat 4
butir (7), dan ayat 6 mutatis mutandis berlaku untuk :
a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang
diumumkan; dan
b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
DIREKSI
Pasal 15
1.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.

2.

Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga ) orang, yang terdiri dari :
•
1 (satu) orang Direktur Utama;
•
1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau lebih;
•
1 (satu) orang Direktur atau lebih;
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
(1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
(2) cakap melakukan perbuatan hukum;
(3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
a. tidak pernah dinyatakan pailit;
b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
(4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama
menjabat :
a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada RUPS; dan
c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
(5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
(6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4.

Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, persyaratan anggota Direksi wajib
mengikuti ketentuan :
a. UUPT;
b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

5.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal ini wajib dimuat
dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

6.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini wajib diteliti dan
didokumentasikan oleh Perseroan.

7.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat
yang disimpan oleh Perseroan.
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8.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang
bersangkutan dalam sekurangkurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya
untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.

9.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4.

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan
fungsi nominasi.
11. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku
sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada
1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun
demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar ini.
12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan
keputusan RUPS.
13. a.
b.

c.
d.
e.
14. a.
b.
c.

d.

e.

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya.
Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan
apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau
karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukandalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentiantersebut.
Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud
dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa
jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud butir a ayat ini dan hasil
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut,
pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS,
dengan memperhatikan butir g ayat ini.
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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f.
g.
h.

15. a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.
j.

k.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap
dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan
yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh
Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a Wajib diberitahukan
secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada butir a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini harus diselenggarakan dalam
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal
pemberhentian sementara.
Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini menjadi batal.
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini anggota Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada
butir a ayat ini tidak berwenang :
i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan; dan
ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini berlaku sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini; atau
ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini.
Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota
Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam
RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK mengenai :
i. keputusan pemberhentian sementara, dan
ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal
ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan
Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e Pasal ini;

16. RUPS dapat :
Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang
diberhentikan dari jabatannya; atau
Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang
mengundurkan diri dari jabatannya; atau
Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
Menambah jumlah anggota Direksi baru.
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Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang
diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan
masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain
dalam RUPS.
17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan
pengadilan; atau
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. Meninggal dunia; atau
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat
atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Direktur Utama yang ditunjuk oleh Rapat
Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta
tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi
lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
21. Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini,
yaitu :
a. Apabila rangkap jabatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) Emiten atau Perusahaan
Publik.
c. Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Emiten
atau Perusahaan Publik lain.
d. Merangkap jabatan sebagai Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di
Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris.
22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16
1.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan
dalam anggaran dasar.

2.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
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4.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.

5.

Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan
evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6.

Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun :
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki
Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

7.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam
menjalankan tugasnya.

8.

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan :
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidaklangsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

9.

Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana
ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar
Perseroan, untuk :
a. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang
melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan
atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi
bisnis;
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat
keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang
tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan
dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
d. mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan
dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
e. mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya
penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka
penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan nilai dari waktuke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan
utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari
50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana
dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasidan Transaksi
Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan
dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangundangan di bidang Pasar Modal.
13. a.
b.
c.

d.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
sah mewakili Perseroan;
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama 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 sah mewakili Perseroan.
Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan
atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan
hukum tertentu dan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat
kuasa.

14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal
RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan
pribadi salah seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam
hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka Rapat Umum
Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam
menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan; dan
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18, yang berhak mewakili
Perseroan adalah :
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau
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c.

pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang
berlaku.
RAPAT DIREKSI
Pasal 17
1.

a.

b.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang
atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau
atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang1 (satu) kali
dalam setiap bulan.

2.

Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

3.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4.

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

5.

Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

6.

Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

7.

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi
menurut Anggaran Dasar ini. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan
sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling
lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

9.

Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau
ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan,
atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama memimpin Rapat Direksi. Dalam
hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri
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Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut
dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota
Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13. a.
b.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung
maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

14. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat 21, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh
anggota Direksi.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan
oleh Perseroan.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang
sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan,
baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.
22. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu
pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
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DEWAN KOMISARIS
Pasal 18
1.

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
1 (satu) orang Komisaris Utama;
1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu)
di antaranya adalah Komisaris Independen.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,
jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris.

3.

4.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkanpenunjukan dari Dewan
Komisaris.

5.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
(1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
(2) cakap melakukan perbuatan hukum;
(3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
a. tidak pernah dinyatakan pailit;
b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
selama menjabat :
		
i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
		
ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada RUPS; dan
		
iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
(4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
(5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

6.

Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
a. UUPT;
b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

7.

Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus
pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam
peraturan Pasar Modal.

8.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 wajib dimuat dalam
surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

9.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan
oleh Perseroan.
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10. Persyaratan sebgai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini
wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris
lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan
Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar
harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar
Perseroan.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang
menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan
tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat
dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima)
tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa
jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai
dengan keputusan RUPS.
16. a.
b.

c.
d.
e.

17. a.
b.
c.

d.

RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya.
Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal
ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan
yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana
dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS.
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir
a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat
ini.
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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e.

f.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya
dalam RUPS.
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila
anggota Dewan Komisaris tersebut :
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan
pengadilan;
b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu
undang-undang atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. Meninggal dunia; atau
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh
RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan
tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap
tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu
pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19
1.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan
RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar.

3.

Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
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4.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhakmemasuki bangunan
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan
berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

5.

Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal
yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

6.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab
apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

7.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran
Dasar ini berlaku pula baginya.

8.

Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris
dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari
jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

9.

Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat
11 Anggaran Dasar ini.

10. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap
tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu
pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20
1.

a.

b.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi
atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10
(satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
bulan.

2.

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

3.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan
ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
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5.

Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan
ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

6.

Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

7.

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.Dalam hal Komisaris
Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga maka 1 (satu) oranganggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris
Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

9.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk
tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam
waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1
(satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila
semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu
tidak disyaratkan.

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan
usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan,
atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak
hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris
oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
14. a.
a.

b.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik
secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam
suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi
salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
Komisaris menentukan lain.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan
lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
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17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan
oleh Perseroan.
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan bukti yang
sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21
1.

Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

2.

Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk
memperoleh persetujuan.

3.

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan
oleh RUPS.

4.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.

5.

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

6.

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang
ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal
pemanggilan RUPS Tahunan.

7.

Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

215

8.

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang
bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan
oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal
terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah
menyetujui isi laporan tahunan.

9.

Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur
dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
atau Perusahaan Publik.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba
yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut

2.

Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga
harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus
dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh
atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu
dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham tersebut dicatatkan

3.

Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat
dibagi sebagai dividen.

4.

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan
wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang
memutuskan pembagian dividen tunai

5.

Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba
rugi dan selanjutnya untuk tahun tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh
laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup
seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku

6.

Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur
tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut.
Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan

7.

Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

8.

Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan
laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.
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9.

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini
PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23
1.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk
cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.

Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroanmempunyai laba
yang positif.

3.

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit
20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

4.

Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan
lain.

5.

Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan untuk keperluan Perseroan.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24

1.

Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar
Modal.

2.

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

3.

Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

4.

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan
dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka
waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan
dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.

6.

Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
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PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN
Pasal 25
1.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

2.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
STATUS BADAN HUKUM
Pasal 26

1.

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

2.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnyastatus badan
hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
TEMPAT TINGGAL
Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat
tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
PERATURAN PENUTUP
Pasal 28
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS
yang akan memutuskannya.
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XVIII.
1.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

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 Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang
dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi
Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan
FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham
yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian
yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.
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.
3.

Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus)
saham.
4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian
Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-003/SHM/KSEI/0317
tertanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan
berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut
akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif
KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 20
Juni 2017;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas
saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini
dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas
nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”);
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis
kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham.
Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat
dalam Rekening Efek;
5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening
Efek di KSEI;
6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak
lainnya yang melekat pada saham;
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7.

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu
kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh
Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian;
8. 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 Efek/Bank
Kustodian yang telah ditunjuk;
9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham
kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya
dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat
Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima
oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan
Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham
Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi
Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat
Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi
lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin
Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin
Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dengan jumlah minimum pemesanan 1
(satu) lot dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi
tanda identitas diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum)
serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di
samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di
luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan
pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan
berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap
atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.
6.

Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni
2017 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 16
Juni 2017 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

220

8.

Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan
penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 19 Juni 2017.
9.

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan (dalam hal ini
adalah Program ESA) dengan Harga Penawaran per saham pada Program ESA mengikuti
Harga Penawaran pada Penawaran Umum, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah
saham yang ditawarkan.
10. Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang
Rupiah dan dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu
FPPS diajukan. Setoran dimasukan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :
PT Bank Central Asia Tbk
Cabang KCK
atas nama PT BCA Sekuritas
Nomor rekening 2050030485
Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya atau
irrevocable standing instruction yang diterbitkan oleh Bank dan yang wajib dilaksanakan pada
tanggal penjatahan saham yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham.
Seluruh dana pembayaran pemesanan paling lambat harus sudah efektif “in good funds” di
rekening penjamin pelaksana emisi efek pada tanggal akhir masa penawaran, yaitu tanggal 16
Juni 2017 pukul 15.00 WIB, untuk nasabah ritel dan institusi sedangkan khusus untuk agen
nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti harus sudah ”in good funds”
pada tanggal distribusi saham.
Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan
cek atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek 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, 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 transferdari bank lain, pemesan harus melampirkan
fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan
nomor FPPS/DPPS-nya.
11. Bukti Tanda Terima
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima
pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar
ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) 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
dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan
dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi
pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
akan diberikan langsung oleh Perseroan.
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12. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan
Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 serta peraturan perundangan lain
termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.
Untuk mempertahankan tingkat likuiditas saham, Perseroan menetapkan sistem penjatahan
yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (Pooling),
dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan 2% (dua persen) akan dilakukan dengan
Penjatahan Terpusat (Pooling).
(i) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan
yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana,
Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Porsi penjatahan
pasti ini sudah termasuk jumlah saham dalam program ESA sebesar 1,00% (satu koma
nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran
Umum Perdana Saham ini.
Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan
mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan
besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan
perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi
pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada :
a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus)
atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin
Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum
Perdana Saham;
b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan
merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
(ii) Penjatahan Terpusat (Pooling)
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan.
Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu
Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus
melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti
sebagai berikut:
1. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar
dari jumlah yang dipesan, maka:
a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
dan
b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan
sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan
secara proporsional kepada para pemesan sebagai berikut :
a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per
seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai
Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran
Umum Perdana Saham;
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b.
c.

2.

Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang
bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak
ketiga.
menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang
dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
a) dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka Efek tersebut dialokasikan secara
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan;
atau
b) dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka Efek tersebut dialokasikan dengan
memenuhi persyaratan berikut ini:
(1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan 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 Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah
satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI di mana Efek tersebut
akan tercatat; dan
(2) apabila terdapat Efek 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.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan
No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.
Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2
yang disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan
pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Perdana
Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer
Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali
diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
13. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham
Sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam jangka
waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa
Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum
Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi
Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan terjadi suatu
keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
i. lndeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun rnelebihi 10% (sepuluh perseratus)
selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara
signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
No. IX.A.2
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Apabila terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan
tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga
mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK
paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum
yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib
mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Perseroan yang melakukan penundaan karena penurunan indeks harga saham gabungan di
Bursa Efek turun rnelebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut,
dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari
kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan
yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun kembali s rnelebihi 10%
(sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut, maka Perseroan dapat
melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan
informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah
penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling
kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam
media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada
OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
14. Pengembalian Uang Pemesanan
a.

b.

Dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, dalam hal pemesanan Efek ditolak sebagian atau
seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pemesanan Efek
sudah dibayar, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab
dan wajib secara sendiri-sendiri tidak secara bersama-sama mengembalikan kelebihan uang
pemesanan kepada para pemesan dan Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya pada
Tanggal Pengembalian, dan setiap Penjamin Emisi Efek tersebut bertanggung jawab dan
wajib secara sendiri-sendiri tidak secara bersama-sama mengembalikan uang pemesanan
kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera
mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari Tanggal Pengembalian.
Oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan
ini membebaskan Perseroan dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening
atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek
atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada
Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima
pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.
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c.

d.

e.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi
keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan
pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang
pemesanan, wajib membayar ganti rugi kepada para pemesan yang bersangkutan yang
besarnya dihitung berdasarkan suku bunga jasa giro pada Bank yang akan ditentukan
kemudian dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (“Suku Bunga”), untuk
setiap hari keterlambatan sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut,
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Pihak yang terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan karena
kelalaian pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10.6 Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek harus dibebaskan dari segala tuntutan yang disebabkan oleh keterlambatan
pengembalian uang pemesanan dan dibebaskan dari kewajiban membayar denda tersebut.
Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan
batalnya Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana
Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian
uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang
pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para
Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing, dan harus
diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya
pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran
Umum Perdana Saham.
Oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang
disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda
keterlambatan, apabila ada).
2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran dan uang pemesanan
telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap
denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab
Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI kepada para pemesan.
Oleh karenanya masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin
Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh
tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan,
apabila ada).
Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak
datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan,
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak
ada kewajiban pembayaran denda dan/atau bunga kepada para pemesan.

15. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin
Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan
paling lambat dalam waktu 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.
16. Lain - Lain
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan
pemesanan Efek 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 formulir pemesanan Efek yang pertama
kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
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Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi
dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan
permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki
saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik
asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham,
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan atau pihak-pihak
terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
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XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
		 PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus serta FPPS dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Bahana Sekuritas
Graha Niaga Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5080
Faks. (021) 522 5889
Website: www.bahana.co.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT BCA Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia
Menara BCA, Grand Indonesia,
DBS Bank Tower,
Lantai 41, Jl. M. H. Thamrin No. 1
Ciputra World I Lantai 32
Jakarta 12190
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Telp. (021) 2358 7222
Jakarta 12940
Telp. (021) 3003 4900
Faks. (021) 2358 7250
Faks. (021) 3003 4944
Website: www.bcasekuritas.co.id
Website: www.dbsvickers.com
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Email: corporate.finance@
id.dbsvickers.com
PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bosowa Sekuritas
Equity Tower Lt. 15 Suites 15D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
SCBD Lot 9
Jakarta 12190
Telp. (021) 290 35177
Faks. (021) 290 35166
PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower Lt. 11
Jl.Jend.Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp. (021) 250 6337
Faks. (021) 250 6351/52

PT Dhanawibawa Sekuritas
Indonesia
Indonesia Stock Exchange
Building, 1st Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 515 1678
Faks. (021) 515 1226

Sucaco Building Lt. 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp. (021) 3983 6420
Faks. (021) 315 2841

PT Magenta Kapital Sekuritas PT Panca Global Securities Tbk
Indonesia
Menara Batavia Lt. 23
Indonesia Stock Exchange
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Building, 1st Tower, Suite 1706A
Jakarta 10220
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Telp. (021) 5793 0078
Jakarta Selatan 12190
Faks. (021) 5793 0079
Telp. (021) 515 5456
Faks. (021) 515 5466

PT Phillip Sekuritas Indonesia PT Profindo Sekuritas Indonesia
ANZ Tower Lt. 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp. (021) 5790 0800
Faks. (021) 5790 0809

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Permata Kuningan Lt. 19
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C,
Guntur Setiabudi
Jakarta 12980
Telp. (021) 8378 0888
Faks. (021) 8378 0889

PT Yulie Sekurindo Tbk
Plaza ASIA Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp. (021) 5140 2181
Faks.   (021) 5140 2182

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, Prospektus
dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di Gerai Penawaran
Umum yang bertempat di:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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