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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp 100 (seratus
Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut
ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratu empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan
konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) senilai Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000
(lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan) dari modal
yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB.
Penerbitan seluruh Saham Baru tersebut telah disetujui para pemegang saham Perseroan sebagaimana terdapat pada Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 180 tanggal 19 Juni 2017, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 103 tanggal 17 Juli
2017, yang keduanya dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA HASIL TAMBANG YANG MENGIKUTI SIKLUS
(CYCLICAL) DAN MEMILIKI TINGKAT FLUKTUASI SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI
PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG DITAWARKAN PADA
PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA
SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN
AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN
DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM
PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Bosowa Sekuritas, PT Inti Fikasa Sekuritas, PT Jasa Utama Capital Sekuritas, PT KGI Sekuritas
Indonesia, PT Lotus Andalan Sekuritas, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Pacific Sekuritas Indonesia, PT Phillip Sekuritas
Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Victoria Securities Indonesia
Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)

Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

PT Kapuas Prima Coal Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 01/KPC/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017 sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang
Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan
Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaanya.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung
jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat,
keterangan yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan
ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi
masing-masing.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan
dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, direncanakan akan dicatatkan pada
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat
antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 11 Agustus 2017, apabila memenuhi persyaratan pencatatan
efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka
Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada
para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaanya
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN
LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA
PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN
UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK
BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG,
PERATURAN-PERATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU
YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN
TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN
PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
“Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi
Efek”

:

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

“Afiliasi”

:

berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan
peraturan pelaksanaannya, yaitu:
(a)

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horisontal 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 satu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;

(e)

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

(f)

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Penjualan”

:

berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum.

“Anak Perusahaan atau
Entitas Anak”

:

berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai pemilikan saham
dengan hak suara lebih 50%, baik langsung maupun tidak langsung atau
apabila Perseroan mempunyai 50% saham atau kurang dengan hak suara
tetapi Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Anak
Perusahaan.
berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
berlaku di Indonesia

“Anggota Bursa”

:

berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat
2 UUPM.

”BAE”

:

berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan
administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh
Perseroan, dalam hal ini adalah PT SInartama Gunita, yang
berkedudukan di Jakarta.

“Bank Kustodian”

:

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

“Bank Penerima”

:

berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening
atas namanya yang akan menerima uang pemesanan Saham dengan
Harga Penawaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perubahan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Bapepam & LK”

:

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 606/KMK.01/2005, tanggal 30-12-2005 (tiga puluh
Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
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Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-102010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan. Sesuai Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 3112-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.
“BEI”

:

berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.

“Bursa Efek”

:

berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
UUPM,
dalam
hal
ini
yang
diselenggarakan
oleh
PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang
akan ditentukan kemudian, dimana saham ini dicatatkan.

“Daftar Pemegang
Saham”

:

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

“DPPS”

:

berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran
Umum Perdana atas kepemilikan saham Perseroan dalam hal ini adalah
daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham
yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau
Penjamin Emisi Efek.

“Efek”

:

berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak
Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari
Efek.

“FKPS”

:

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

“FPPS”

:

berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli dalam rangka
Penawaran Umum Perdana atas kepemilikan saham Perseroan yang
harus dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi
secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon
pembeli kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek.

“Harga Penawaran”

:

Berarti harga atas tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran
Umum.

“Hari Bank”

“Hari Bursa”

berarti hari kerja bank, yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank
Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kliring antar bank.
:

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

:

berarti Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari
kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“Hari Kerja”

:

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

“Konfirmasi Tertulis”

berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek
Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk
kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI”

:

berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

“LME”

:

London Metal Exchange.

“Manajer Penjatahan”

:

berarti PT Erdikha Elit Sekuritas, yang akan melakukan penjatahan atas
penjualan Saham-Saham yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas
Saham-Saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan, berdasarkan
Peraturan Nomor. IX.A.7.

“Masa Penawaran”

:

berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja
dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

“OJK”

:

Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011
tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
merupakan badan pengganti Bapepam dan LK yang mulai berlaku sejak
tanggal 31 Desember 2012.

“Pasar Perdana”

:

berarti penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat
selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut
dicatatkan pada BEI.

“Pemegang Rekening”

:

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

“Pemegang Saham”

:

berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan
dan diadministrasikan dalam Rekening efek pada KSEI; atau Rekening
Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemerintah”

:

berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
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“Penawaran Umum
Perdana”

:

berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat
berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan
pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta
menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian
Penjamin Emisi Efek.

“Penjamin Emisi Efek”

:

berarti perseroan-perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian
dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama
Perseroan, menjamin penjualan Saham dan melakukan pembayaran
hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan.

“Penjamin Pelaksana
Emisi Efek”

:

berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi dalam Penawaran
Umum, dalam hal ini adalah PT Erdikha Elit Sekuritas, berkedudukan di
Jakarta.

“Penitipan Kolektif”

:

berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.

Peraturan No. IX.A.2

:

berarti Peraturan Bapepam & LK nomor IX.A.2 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh
sembilan Mei dua ribu sembilan)

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Keputusan
Ketua Bapepam-LK nomor : KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga
puluh Desember dua ribu sebelas) berikut segenap perubahan dan
penambahannya.

Peraturan No. IX.J.1

Berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, yang dimuat dalam Keputusan
Ketua Bapepam-LK nomor : KEP-179/BL/2008 tanggal 14-5-2008 (empat
belas Mei dua ribu delapan) berikut segenap perubahan dan
penambahannya.

Peraturan
No.32/POJK.04/2014

:

Berarti peraturan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2014

Peraturan
No.33/POJK.04/2014

:

Berarti peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2014.

Peraturan
No.34/POJK.04/2014

:

Berarti peraturan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan Publik yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Desember 2015.
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Peraturan
No.30/POJK.04/2015

:

Berarti peraturan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2014

Peraturan
No.10/POJK.04/2017

:

Berarti peraturan mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Nomor
32/POJK.04/2014
Tentang
Rencana
dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 14 Maret 2017.

Peraturan
No.7/POJK.04/2017

:

Berarti peraturan Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau
Sukuk, yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
pada tanggal 14 Maret 2017.

Peraturan
No.8/POJK.04/2017

:

Berarti peraturan Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Isi Prospektus Ringkas
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang ditetapkan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Maret
2017.

Peraturan
No.23/POJK.04/2017

:

berarti peraturan prospektus awal dan info memo

“Pernyataan Efektif”

: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai
dengan ketentuan angka 4.a Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
§ 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang
terkait dengan Penawaran Umum; atau
§ 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

“Perseroan”

:

berarti PT Kapuas Prima Coal Tbk. berkedudukan di Jakarta, suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek
(PPEE)”

:

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perseroan No. 127 tanggal 20 Juli 2017, diubah dengan addendum Akta
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 128
tanggal 23 Agustus 2017, dan diubah kembali dengan addendum Akta
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 18
tanggal 5 Oktober 2017, ketiganya dibuat di hadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H,. M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, mengenai
penjaminan dalam rangka Penawaran Umum Perdana di Indonesia.
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“Perjanjian
Pengelolaan
Administrasi Efek
(PPAS)”

:

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran
Umum Perseroan No. 128 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat di hadapan
Hasbullah Abdul Rasyid, S.H,. M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan
dengan PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek.

“Prospektus”

:

berarti 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 Otoritas Jasa Keuangan sebagai
bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai
nominal, jumlah dan Harga Penawaran Efek, penjaminan emisi efek, atau
hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang
belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor. IX.A.8.

“Rekening Efek”

:

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

“Rekening Penawaran
Umum”

:

berarti rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek
untuk menampung dana yang diterima dari investor.

“RUPS”

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para
pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang
No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta
peraturan-peraturan pelaksananya.

“RUPSLB”

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu rapat
umum para pemegang saham diluar RUPS Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar
Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

“Saham atau Saham
Biasa Atas Nama”

:

berarti saham atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel)
Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).

“Saham Yang
Ditawarkan”

:

berarti saham yang berasal dari portepel dalam sebesar 550.000.000
(lima ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai
nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan
kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada
Tanggal Pencatatan.

“SDM”

:

berarti Sumber Daya Manusia

“SMM”

:

Shanghai Metals Market

“Tanggal Pembayaran”

:

berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham yang harus disetor
oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
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“Tanggal Pencatatan”

:

berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa
yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal
Pengembalian”

:

berarti tanggal untuk pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek
kepada para pemesan yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena
adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan,
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
setelah tanggal pembatalan tersebut diumumkan, yang akan ditentukan
dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal Penjatahan”

:

Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yaitu selambat-lambatnya
hari kerja kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran, dimana Penjamin
Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor. IX.A.7.

“UUPM”

:

berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun
1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

:

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.
106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

KPCitra

:

PT Kapuas Prima Citra

SIS

:

PT Selaras Inti Sarana

JBA

:

PT Jaya Baya Abadi

ACL

:

PT Anggun Cakrawala Lestari

“UUPT”

Singkatan
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang
lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang
seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus
ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2005, dengan nama PT Kapuas Prima Coal (“Perseroan”), berdasarkan Akta
Pendirian No. 3 tanggal 12 Juli 2005, dibuat dihadapan Ir. Fredy Gosyal, S.H., MKn., Notaris di Serang, yang
telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23059
HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Agustus 2005, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.
TDP090215129923 tanggal 7 Oktober 2005, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No.
1722/BH.09.02/X/2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember
2005 No.87, Tambahan No.11645.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari
para pemegang saham untuk melaksanakan Penawaran umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal No. 103 tanggal 17 Juli 2017 (“Akta Perseroan No.103/2017”), yang
dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, telah menyetujui
untuk (i) memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka selama pengurusan dan
pengawasan dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru, (ii) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat
“Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, (iii) 1. Menyetujui Penawaran Umum
Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan
(portepel) Perseroan sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham, untuk ditawarkan kepada
masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia, 2. Menyetujui pelaksanaan menerbitkan Mandatory Convertible Bond (”MCB”) senilai Rp.
70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa
atas nama dan, 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada :
1. Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran
Umum Perdana Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
a.) Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris.
b.) Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
c.) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Dsentral Efek Indonesia (KSEI)
sesuai dengan peraturan KSEI; dan
d.) Mencatatkan seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek
Indonesia.
2. Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai penigkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan,
(iv) menyetujui Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan,
dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam
Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek, (b)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut.
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Akta Perseroan No. 103/2017 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0014654.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18
Juli 2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087539.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18
Juli 2017.
Riwayat perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab VIII Keterangan Tentang
Perseroan.

2.

KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan membagi kegiatan usaha utamanya dalam bidang
Pertambangan dan Perdagangan.
Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan dan perdagangan. Pada tahun 2008 2014, Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan menambang logam dasar yang kemudian diolah menjadi
logam bijih besi. Sejak tahun 2014 Perseroan memproduksi Galena (PbS). Dalam perjalanan waktu hasil
tambang yang dihasilkan - selain bijih besi - setelah pengolahan menjadi konsentrat adalah timbal (Pb) dan
Zinc (Zn) dan Perak (Ag). Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan menghentikan sementara produksi
bijih besi, berkenaan dengan harga pasar bijih besi yang tidak menguntungkan yang berada di kisaran US$ 55
per metric ton dibawah ongkos produksi yang sebesar US$ 58 per metric ton.
Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang saat ini dimiliki Perseroan terletak di Desa Bintang Mengalih,
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, berjarak sekitar 190 kilometer
0
0
dari Pangkalan Bun, propinsi Kalimantan Tengah. Dengan Koordinat 1). BT : 111 15’ 57”, 2) LU 1 31’ 22.4”, 3)
0
0
111 15’ 22.57” 4) LU 1 33’ 10”. mempunyai morfologi daratan dengan bukit berlereng sedang – tajam
dibagian utara dan selatannya. Puncak tertinggi adalah bukit Karim dengan elevasi 291.45 m diatas permukaan
air laut
Cadangan (Reserve) Timbal (Pb), Seng (Zn) dan Perak (Ag) seperti yang dilaporkan oleh SMGC adalah sebagai
berikut :
Estimasi Cadangan per April 2016
Cadangan
In-situ
Pb
(%)
Bijih (Mt) Density (t/m³)

Kategori
Cadangan

Cut-Off
Grade (%)

Terbukti

Pb+Zn > 6 %

1.9

3.2

Terkira

Pb+Zn > 6 %

2.7

Total

Pb+Zn > 6 %

4.6

Zn
(%)

Ag
(ppm)

4.2

5.5

103.8

3.1

3.7

5.1

103.6

3.1

3.9

5.2

102.6

*Tabel ini harus ditampilkan dengan keseluruhan Laporan Pernyataan Estimasi Cadangan KCMI darimana
diperolehnya.
Penjelasan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan , Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan
Dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3.

STRUKTUR PERMODALAN

Komposisi Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana
termaktub dalam Akta Perseroan No. 103/2017
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No.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

4.

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000
12.000.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
400.000.000.000
1.200.000.000.000

(%)

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07
100,00

PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan :
1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan
: Sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham
biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp 100 (seratus
Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat
(”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut
ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp140,- (Seratus empat
puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai
dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).
2. Nilai Nominal
: Rp. 100,- (seratus) setiap saham
3. Harga Penawaran
: Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham yang harus
dibayar penuh pada Saat mengajukan FPPS
4. Jumlah Saham Yang Dicatatkan
: Sebesar 5.050.000.000 (lima miliar lima puluh juta) Saham
5. Nilai Penawaran Umum
: Sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah)
6. Perkiraan Tanggal Penawaran Umum : 11 Oktober 2017
7. Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 16 Oktober 2017
Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya, hak yang sama dan sederajat
dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk
hak atas pembagian dividen.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma
adalah sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100(seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
- Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
400.000.000.000

12.000.000.000

1.200.000.000.000

(%)

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07
100,00

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
550.000.000
4.550.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
55.000.000.000
455.000.000.000

11.450.000.000

1.145.000.000.000

(%)

23,71
16,79
14,48
11,70
10,62
10,61
12,09
100,00
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5.

MANDATORY COVERTIBLE BOND (“MCB”)

Perseroan telah melakukan penandatangan Perjanjian Penerbitan MCB dengan para pemegang MCB, yaitu :
1. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (“Mandatory Convertible Bond”) PT Kapuas Prima Coal
Tbk No. 001/SPK-MCB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, dengan ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Kapuas Prima Coal Tbk selaku Penerbit Bond dengan PT
Jayabaya Abadi (“JA”) selaku Pembeli Bond
- Nilai MCB
: Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- Tanggal Penerbitan MCB
: 22 Mei 2017
2. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (“Mandatory Convertible Bond”) PT Kapuas Prima Coal
Tbk No. 002/SPK-MCB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, dengan ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Kapuas Prima Coal Tbk selaku Penerbit Bond dengan PT
Anggun Cakrawala Lestari (“ACL”) selaku Pembeli Bond.
- Nilai MCB
: Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- Tanggal Penerbitan MCB
: 24 Mei 2017
Penggunaan dan atas penerbitan MCB ini digunakan Perseroan untuk:
1. Sebesar 42% (empat puluh dua persen) yang digunakan untuk kegiatan produksi.
2. Sebesar 58% (lima puluh delapan persen) yang digunakan untuk eksplorasi dan pembangunan
infrastruktur tambang.
MCB yang diterbitkan dilaksanakan dengan persyaratan antara lain:
1. MCB wajib dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga yang sama dengan harga penawaran
umum saham perdana yakni sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham pada tanggal
pendistribusian saham pada proses penawaran umum saham Perdana Perseroan.
2. MCB diterbitikan tanpa dikenakan bunga bilamana Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sejak Perjanjian ditandatangani.
3. Bilamana dikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian ditandatangani maka penerbit obligasi wajib
mengembalikan jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo yang akan dibayarkan kepada pembeli obligasi secara bertahap
setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan Perseroan mengembalikan seluruh nilai obligasi wajib konversi
pemegang obligasi.
4. Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo dapat mewajibkan penerbit obligasi untuk
mengkonversi obligasi wajib konversi menjadi saham konversi pada harga konversi.
5. Bilaman terdapat kelebihan dana yang telah disetor oelh Pembeli Obligasi, maka atas kelebihan dana
tersebut Penerbit Obligasi akan mengembalikan secara proporsional kepada pembeli Obligasi pada
tanggal pengembalian uang pemesanan
Saham hasil pelaksanaan MCB memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
yang diterbitkan Perseroan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum Saham Perdana ini, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum
dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB adalah sebagai berikut :
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Susunan Permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Umum
Perdana dan Konversi MCB, Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100(seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana dan Konversi MCB

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Nominal
(Rp)

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
- Masyarakat
- Pemegang MCB JA
- Pemegang MCB ACL
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
400.000.000.000

12.000.000.000

1.200.000.000.000

(%)

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07
100,00

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
550.000.000
250.000.000
250.000.000
5.050.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
55.000.000.000
25.000.000.000
25.000.000.000
505.000.000.000

10.950.000.000

1.095.000.000.000

(%)

21,36
15,13
13,05
10,54
9,57
9,56
10,89
4,95
4,95
100,00

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham
akan dipergunakan sebagai berikut:
1.

Sebesar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk belanja modal antara lain eksplorasi dan
pembangunan infrastruktur.
Perseroan akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2017 untuk memenuhi
target produksi di tahun 2018. Jumlah dana yang diperlukan untuk eksplorasi dan pengembangan
infrastruktur diperkirakan sebesar Rp70 miliar. Sebesar Rp10,8 miliar akan digunakan untuk Eksplorasi
dan sebesar Rp59,2 miliar akan digunakan untuk pembangunan Infrastruktur.
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk memperkuat modal kerja antara lain : belanja
operasional dan lain lain.
Perseroan memiliki rencana penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
pada Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.
7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Berikut ini disajikan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30
April 2017 serta periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan
Emanuel H. Pranadjaja CA, CPA,. dengan pendapat secara wajar, dalam semua hal yang material.
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan
Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

30 April 2017
626.119
326.226
299.893

2016
556.844
409.879
146.966

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2014
629.704
397.420
672.824
438.001
(43.120)
(40.581)
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LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
dalam Jutaan Rupiah
30 April
2017
PENJUALAN

31 Desember
2016*

2016

2015

2014

106.859

79.284

138.275

314.468

141.245

BEBAN POKOK PENJUALAN

78.799

83.322

117.786

230.283

104.517

LABA BRUTO

28.060

(4.038)

20.489

84.185

36.728

3.434

350

875

11.869

4.709

BEBAN USAHA
Beban penjualan

8.693

8.663

25.630

59.209

27.288

Total Beban Usaha

Beban umum dan administrasi

12.127

9.013

26.505

71.078

31.997

LABA (RUGI) USAHA

15.933

(13.051)

(6.016)

13.107

4.731

Beban Bunga

(4.667)

(4.982)

(15.127)

(11.811)

(17.174)

Beban penurunan nilai aset tetap dan pertambangan

(4.155)

-

(22.227)

-

-

Bagian atas rugi bersih Entitas Asosiasi

(933)

(466)

(1.047)

(1.153)

(8)

Beban administrasi bank

(165)

(159)

(998)

(1.335)

(1.132)

-

-

7.050

80

49.941

1.248

1.126

4.323

(18.378)

(11.527)

16

884

1.898

3.059

3.931

-

-

414

-

-

(528)

(21)

1.065

(228)

(9)

Total Penghasilan (Beban) Lain-lain
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT BEBAN PAJAK
PENGHASILAN

(9.184)

(3.618)

(24.649)

(29.766)

24.022

6.749

(16.669)

(30.665)

(16.659)

28.753

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

(4.117)

(476)

(4.272)

(863)

510

2.632

(17.145)

(34.937)

(17.522)

29.263

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja

(803)

10

30

(23)

816

Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF
LAIN

201

(2)

(7)

6

(204)

(602)

7

23

(17)

612

TOTAL LABA (RUGI) KOMPEREHENSIF

2.029

(17.137)

(34.914)

(17.539)

29.875

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Laba penjualan aset tetap
Laba (rugi) selisih kurs – neto
Pendapatan bunga
Pendapatan sewa
Lain-lain - Neto

LABA (RUGI) NETO
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
Penghasilan (beban) komprehensif lain yang tidak
akan direkasifikasi ke laba rugi pada periode
selanjutnya:

*tidak diaudit
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RASIO KEUANGAN
Rasio Keuangan
30 April 2017

31 desember
2016

31 desember
2015

31 desember
2014

current ratio

0,66

0,59

1,38

0,61

quick ratio

0,23

0,08

0,43

0,54

Debt to asset ratio

52,18%

73,61%

106,85%

110,21%

Debt to equity ratio

109,11%

278,89%

-1560,34%

-1079,31%

Profit margin

2,46%

-25,27%

-5,57%

20,72%

Return on Asset

0,42%

-6,27%

-2,78%

7,36%

Return on Equity

0,88%

-23,77%

40,63%

-72,11%

Assets turnover ratio

0,17

0,25

0,50

0,36

Working capital turnover ratio

-1,25

-1,84

5,23

-2,35

Keterangan
LIQUIDITY RATIO

SOLVABILITY RATIO

PROFITABILITY RATIO

ACTIVITY RATIO

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data
Keuangan Penting dalam Prospektus ini.
8.

FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan
cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran
Umum Perdana Saham ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan
dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain
yang pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak Perseroan ketahui atau tidak dianggap penting juga dapat
mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan.
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi
Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot
risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan, antara lain:
A. Risiko Utama
Risiko terkait harga hasil tambang yang mengikuti siklus (cyclical) dan memiliki tingkat fluktuasi
signifikan
B.

Risiko Usaha Yang Bersifat Material
1. Risiko Estimasi Cadangan Terbukti dan Terduga
2. Risiko Persaingan
3. Risiko terkait kegiatan operasional tambang
4. Risiko terkait kegiatan eksplorasi
5. Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor
6. Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan Kehilangan Sumberdaya Manusia
7. Risiko terkait Keterbatasan Pendanaan kegiatan untuk ekspansi usaha dan pengembangan paska
Penawaran Umum Perdana
8. Risiko terkait jasa pemurnian
9. Risiko Perubahan Teknologi
10. Risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja
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C.

Risiko Umum
1. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
2. Risiko perekonomian dunia dan Indonesia
3. Risiko Kebijakan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah
4. Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui izin, perjanjian dan
persetujuan yang dibutuhkan
5. Risiko terkait kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang serta lingkungan hidup
6. Risiko terkait tumpang tindih lahan
7. Risiko terkait politik dan ketidakstabilan sosial di Indonesia
8. Risiko Ketentuan Negara Lain Atau Peraturan Internasional
9. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

D. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Di Saham Perseroan
1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan;
ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas
2. Fluktuasi harga saham Perseroan
3. Risiko Perseroan tidak dapat membagikan dividen
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang sedang dihadapi oleh Perseroan
dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun berdasarkan bobot
risiko, yang dimulai dari risiko utama Perseroan, dari yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan
dalam Prospektus.
Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.
9.

INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ASOSIASI

Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi sebesar 30% adalah sebagai berikut:
No.
1

Nama Perusahaan
PT Kapuas Prima Citra

% Kepemilikan
30,00

Tahun
Tahun
Penyertaan Operasional
2014
2013

Kegiatan Usaha
Industry pembuatan
logam dasar bukan besi

Status
Operasional
operasional

10. KEBIJAKAN DIVIDEN
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian
dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi
Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan
positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian
dividen.
Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih
konsolidasian (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non
pengendali) Perseroan tahun buku 2017 mulai tahun 2018.
Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.
Keputusan untuk membayar dividen kas tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas, dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
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I.

PENAWARAN UMUM

Sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal
Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”).
Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh
Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp77.000.000.000,(tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam
rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh
puluh miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama pada
Tanggal Penjatahan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar
20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh
Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB.
Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham
baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan
disetor penuh, termasuk mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan
hak atas pembagian dividen.

PT KAPUAS PRIMA COAL TBK.
Kegiatan Usaha Utama
Pertambangan dan perdagangan
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia
Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Jalan Pantai Indah Selatan I,
Jalan Pelabuhan Kalap RT. 18 Kelurahan Kumai Hulu
Elang Laut Blok A No. 32-33, Lantai 5
Kabupaten Kotawaringin Barat
Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470, Indonesia
Kalimantan Tengah
Tel : +62 (021) 296-76236,
Fax : +62 (021) 296-76234
Website: www.ptkpc.com, Email :
corsec@ptkpc.com

Lokasi Pertambangan
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS
MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU
SAHAM – SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA HASIL
TAMBANG YANG MENGIKUTI SIKLUS (CYCLICAL) DAN MEMILIKI TINGKAT FLUKTUASI SIGNIFIKAN. RISIKO
USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

1

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000
1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000
12.000.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
400.000.000.000
1.200.000.000.000

(%)

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07
100,00

Sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal
nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang
Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,(seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp 77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka
pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh
miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama pada Tanggal
Penjatahan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar
20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh
Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka secara proforma
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum
adalah sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100(seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
- Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
400.000.000.000

12.000.000.000

1.200.000.000.000

(%)

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07
100,00

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
550.000.000
4.550.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
55.000.000.000
455.000.000.000

11.450.000.000

1.145.000.000.000

(%)

23,71
16,79
14,48
11,70
10,62
10,61
12,09
100,00
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Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, pemegang saham Perseroan yaitu PT Sarana Inti Selaras, Sim Antony,
Kioe Nata, Budimulio Utomo, Haroen Soedjatmiko dan William, yang menerima saham baru pada nilai
nominal sebagai hasil peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan No 14 tanggal 26 Januari 2017, dibuat dihadapan Irnova Yahya, SH., Notaris di
Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No.AHU-0003061.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017, Perubahan Akta
telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kapuas
Prima Coal No.AHU-AH.01.03-0049925 Tanggal 6 Februari 2017. Para pemegang saham tersebut diatas
tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut diatas dalam jangka
waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif.

1.

MANDATORY CONVERTIBLE BOND (“MCB”)

Perseroan telah melakukan penandatangan Perjanjian Penerbitan MCB dengan para pemegang MCB, yaitu
:
1. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (“Mandatory Convertible Bond”) PT Kapuas Prima
Coal Tbk No. 001/SPK-MCB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, dengan ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Kapuas Prima Coal Tbk selaku Penerbit Bond dengan PT
Jaya Baya Abadi (“JBA”) selaku Pembeli Bond
- Nilai MCB
: Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- Tanggal Penerbitan MCB
: 22 Mei 2017
Berikut adalah kepemilikan saham JBA selaku pembeli MCB Perseroan
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- Guang Xiaoyu
- Guo Yongjie
- Daud Agus Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.190.300 atau USD $100,- per saham
Jumlah Saham
12.000

Jumlah Nominal(Rp)
14.283.600.000

(%)

6.000
2.500
3.500
12.000
-

7.141.800.000
2.975.750.000
4.166.050.000
14.283.600.000
-

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

2. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (“Mandatory Convertible Bond”) PT Kapuas Prima
Coal Tbk No. 002/SPK-MCB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, dengan ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Kapuas Prima Coal Tbk selaku Penerbit Bond dengan PT
Anggun Cakrawala Lestari (“ACL”) selaku Pembeli Bond.
- Nilai MCB
: Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- Tanggal Penerbitan MCB
: 24 Mei 2017
Berikut adalah kepemilikan saham ACL selaku pembeli MCB Perseroan.
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- Benny Khesuma
- H. Tansil
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
8.000
8.000.000.000
1.000
1.000
2.000
6.000

1.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
6.000.000.000

(%)

50,00
50,00
100,00
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Penggunaan dan atas penerbitan MCB ini digunakan Perseroan untuk:
1. Sebesar 42% (empat puluh dua persen) yang digunakan untuk kegiatan produksi.
2. Sebesar 58% (lima puluh delapan persen) yang digunakan untuk eksplorasi dan pembangunan
infrastruktur tambang.
MCB yang diterbitkan dilaksanakan dengan persyaratan antara lain:
1.

2.
3.

4.
5.

MCB wajib dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga yang sama dengan harga
penawaran umum saham perdana yakni sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham
pada tanggal pendistribusian saham pada proses penawaran umum saham Perdana Perseroan.
MCB diterbitikan tanpa dikenakan bunga bilamana Perseroan memperoleh pernyataan efektif
atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ditandatangani.
Bilamana dikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian ditandatangani maka penerbit obligasi wajib
mengembalikan jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun
yang dihitung dari tanggal jatuh tempo yang akan dibayarkan kepada pembeli obligasi secara
bertahap setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan Perseroan mengembalikan seluruh nilai obligasi
wajib konversi pemegang obligasi.
Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo dapat mewajibkan penerbit obligasi untuk
mengkonversi obligasi wajib konversi menjadi saham konversi pada harga konversi.
Bilaman terdapat kelebihan dana yang telah disetor oelh Pembeli Obligasi, maka atas kelebihan
dana tersebut Penerbit Obligasi akan mengembalikan secara proporsional kepada pembeli
Obligasi pada tanggal pengembalian uang pemesanan.

Saham hasil pelaksanaan MCB memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham
lainnya yang diterbitkan Perseroan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang
saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB adalah
sebagai berikut :
Susunan Permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Umum
Perdana dan Konversi MCB, Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100(seratus Rupiah) setiap
saham
Setelah Penawaran Umum Perdana dan Konversi
MCB
Nilai Nominal Rp100 per saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana
Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
- Masyarakat
- Pemegang MCB JBA
- Pemegang MCB ACL
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
400.000.000.000

12.000.000.000

1.200.000.000.000

(%)

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07
100,00

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

16.000.000.000

1.600.000.000.000

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
550.000.000
250.000.000
250.000.000
5.050.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
55.000.000.000
25.000.000.000
25.000.000.000
505.000.000.000

10.950.000.000

1.095.000.000.000

(%)

21,36
15,13
13,05
10,54
9,57
9,56
10,89
4,95
4,95
100,00
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3.

Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham hasil penawaran umum saham perdana sebesar 550.000.000 (lima
ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, Perseroan juga akan mencatatkan saham baru hasil
pelaksanaan konversi MCB sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama dan seluruh
Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana sebesar 4.000.000.000
(empat miliar) Saham Biasa Atas Nama. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh
Perseroan di BEI adalah sebesar 5.050.000.000 (lima miliar lima puluh juta) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan konversi MCB.

5

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi
saham akan dipergunakan sebagai berikut:
1.

Sebesar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk belanja modal antara lain eksplorasi
dan pembangunan infrastruktur.
Perseroan akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2017 untuk
memenuhi target produksi di tahun 2018. Jumlah dana yang diperlukan untuk eksplorasi dan
pengembangan infrastruktur diperkirakan sebesar Rp70 miliar. Sebesar Rp10,8 miliar akan
digunakan untuk Eksplorasi dan sebesar Rp59,2 miliar akan digunakan untuk pembangunan
Infrastruktur.

2.

Sebesar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk memperkuat modal kerja antara lain :
belanja operasional dan lain lain.

Perseroan memiliki rencana penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan pada Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.
Apabila penggunaan dana yang diterima tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan
dana maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman bank
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah sebesar 11,82% (sebelas koma delapan dua persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran
Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah
sebagai berikut:
Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)
:
0,50%
Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)
:
1,08%
Biaya jasa penjualan (selling fee)
:
0,50%
Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari:
Biaya jasa Akuntan Publik
:
0,98%
Biaya jasa Konsultan Hukum
:
0,43%
Biaya jasa Notaris
:
0,11%
Biaya jasa Biro Administrasi Efek
:
0,16%
Biaya jasa Penilai
:
0,36%
Biaya Pendaftaran di OJK
:
0,05%
Biaya lain-lain (terdiri dari pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, biaya :
8,56%
penyelenggaraan Public Expose dan Due Diligence Meeting, konsultan, percetakan
Prospektus, sertifikat dan formulir, iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam
rangka uji tuntas, dan biaya lain yang berhubungan dengan proses penawaran
umum perdana saham Perseroan.)
Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara
periodik kepada para Pemegang Saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan melaporkan kepada OJK
sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan
dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
Saham, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No.30/2015.
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Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan
akan :
a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman
dan likuid;
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut
ditempatkan;
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan
dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi Material
atau Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya mengacu pada
Peraturan Nomor IX. E.2 tentang Transaksi Material den Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan
Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
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III.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2017, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang
ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA., dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian, dalam semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 30 April 2017, Perseroan
mempunyai total liabilitas sebesar Rp326.226 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar
Rp254.743 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp71.483 juta dengan perincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek
Utang Usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Utang lain-lain –Pihak ketiga jangka pendek
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Bagian libilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank
Utang pembiayaan
Utang sewa guna usaha
Utang pihak berelasi – jangka pendek
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang pihak berelasi jangka panjang
Utang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang
Liabilitas Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
Utang bank
Utang pembiayaan
Utang sewa guna usaha
Liabilitas Imbalan kerja karyawan
Provisi untuk beban reklamasi
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

Jumlah
92.569
9.755
36.448
82.121
3.353
2.479
17.191
1.814
5.082
3.931
254.743

760
34.790
15.456
994
3.146
1.780
14.557
71.483
326.226
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Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:
A. Liabilitas Jangka Pendek
1. Utang bank jangka pendek
Utang bank jangka pendek pada tanggal 30 april 2017 seluruhnya utang bank jangka pendek berupa
Dollar Amerika Serikat. Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk
Fasilitas Kredit Ekspor 1
(USD 2.604.800 pada tanggal 30 April
2017), (USD 2.604.845 pada tanggal 31
Desember 2016, 2015, 2014)
34.714
Fasilitas Kredit Ekspor 2
(USD 4.341.200 pada tanggal 30 April
2017), (USD 4.341.408 pada tanggal 31
Desember 2016, 2015, 2014)
57.855
Jumlah
92.569

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
Fasilitas - fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA antara lain sebagai berikut:
1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)
Berdasarkan surat perjanjian kredit No. 01629 tanggal 17 Juni 2013, Perusahaan memperoleh
Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dari BCA dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp
10.000,- juta. Fasilitas tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan surat
perjanjian kredit No. 02056 tanggal 25 Juli 2016.
Fasilitas tersebut dikenai bunga sebesar 6,75% per tahun dan digunakan sebagai modal kerja.
Fasilitas ini telah di lunasi pada tanggal 23 September 2016.
Fasilitas pinjaman kredit lokal ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Evelyn Kioe
dengan jumlah maksimal sebesar Rp 20.000,- juta.
2) Fasilitas Kredit Ekspor 1
Berdasarkan Akta Notaris Sri Ajuni Purnomo Hadi, S.H., No. 6, tanggal 11 Januari 2011,
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor 1 dari dari BCA dengan batas maksimum pinjaman
Rp 30.000,- juta.
Fasilitas pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta
Notaris Susanna Tanu S.H., No. 3 tanggal 10 November 2016, dimana Perusahaan memperoleh
pengalihan mata uang fasilitas kredit ekspor 1 menjadi USD 2.604.845. Fasilitas ini dikenai bunga
sebesar 6% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
dan digunakan sebagai modal kerja proses penambangan galena dan besi. Jangka waktu fasilitas
ini akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2017.
3) Fasilitas Kredit Ekspor 2
Berdasarkan Akta Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M. No. 168, tanggal 22 Maret
2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor 2 dari BCA dengan batas maksimum
pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Susanna Tanu S.H., No. 4 tanggal 10 November
2016, dimana Perusahaan memperoleh pengalihan mata uang fasilitas kredit ekspor 2 menjadi
USD 4.341.408. Fasilitas ini dikenai bunga sebesar 6% per tahun untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan digunakan sebagai modal kerja proses
penambangan galena dan besi. Jangka waktu fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 12 Oktober
2017.
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Fasilitas pinjaman kredit ekspor 1 dan 2 ini dijamin dengan:
1. Alat berat Perusahaan sebesar Rp 14.740.000.000.
2. Mesin-mesin produksi Perusahaan sebesar Rp 10.370.000.000.
3. Tanah dan bangunan seluas 220 m2 sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan No. 4965
atas nama PT Maxima Arta, entitas dengan pemegang saham yang sama dengan Perusahaan,
terletak di Pertokoan Ruko Elang Laut Bulevard, Blok A no. 33-32 dan Perumahan Elang Laut
Residence Blok A no. 9 Jalan Pantai Indah Selatan I.
4. Tanah dan bangunan seluas 128 m2 sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan No. 4966
atas nama PT Maxima Arta, entitas dengan pemegang saham yang sama dengan Perusahaan,
terletak di Pertokoan Ruko Elang Laut Bulevard, Blok A no. 33-32 dan Perumahan Elang Laut
Residence Blok A no. 9 Jalan Pantai Indah Selatan I.
5. Tanah dan bangunan seluas 77 m2 sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan No. 4967 atas
nama PT Maxima Arta, entitas dengan pemegang saham yang sama dengan Perusahaan,
terletak di Pertokoan Ruko Elang Laut Bulevard, Blok A no. 33-32 dan Perumahan Elang Laut
Residence Blok A no. 9 Jalan Pantai indah Selatan I.
6. Jaminan pribadi oleh Sim Antony, pihak berelasi, sebesar Rp 25.380.000.000.
7. Jaminan pribadi oleh Kioe Nata, pihak berelasi, sebesar Rp 21.750.000.000.
8. Jaminan pribadi oleh Budimulio Utomo, pihak berelasi, sebesar Rp 17.400.000.000.
9. Jaminan pribadi oleh Edy Budiman, pihak berelasi, sebesar Rp 39.880.000.000.
10. Jaminan pribadi oleh Yudi, pihak berelasi, sebesar Rp 7.250.000.000.
11. Jaminan pribadi oleh William, pihak berelasi, sebesar Rp 16.680.000.000.
12. Jaminan pribadi oleh Haroen Soedjatmiko, pihak berelasi, sebesar Rp 16.680.000.000
Selama Perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan penggunaan fasilitas
kredit belum berakhir, tanpa persetujuan tertulis dari BCA, Perusahaan dilarang melakukan aktivitas
antara lain sebagai berikut:
1. Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai
penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta
kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali
dalam rangka menjalankan usaha sehari - hari.
3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
4. Mengubah status kelembagaan.
5. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.
6. Membagi dividen.
7. Menambah fasilitas kredit atau utang sewa guna usaha dari bank atau sewa guna usaha lain.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan belum memenuhi persyaratan pinjaman untuk:
a. Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai
penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta
kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali
dalam rangka menjalankan usaha sehari - hari.
c. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.
d. Menambah fasilitas kredit atau utang sewa guna usaha dari bank atau sewa guna usaha lain.
Berdasarkan perjanjian No. 0384/BLS/2017 tanggal 2 Maret 2017, Perusahaan menerima pemberitahuan
fasilitas kredit mengenai perubahan ketentuan yang berlaku:
1. Selama masih memiliki fasilitas kredit, tambahan utang dari bank / kreditur lain serta Corporate
Action yang dilakukan Perusahaan harus memberitahukan tertulis dan apabila memperoleh hutang
dari bank/kreditur lain, maka jaminan yang diberikan tidak sedang dijaminkan di BCA.
2. Menambah fasilitas kredit/utang sewa guna usaha dari bank/perusahaan sewa guna usaha lain lebih
besar dari Rp 10.000.000.000 harus persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
3. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam
rangka menjalankan usaha sehari-hari harus persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA
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4.

Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi harus persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari BCA.
5. Mengubah status kelembagaan harus persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
6. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham dapat dilakukan dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada BCA kecuali jika perubahan susunan pengurus melibatkan Edy
Budiman, Budimulio Utomo, Kioe Nata dan Sim Antony, Perusahaan wajib untuk meminta
persetujuan tertulis dari BCA untuk perubahan susunan pengurus dan pemegang saham.
7. Selama masih memiliki fasilitas kredit, pembagian dividen harus memberitahuan secara tertulis
kepada BCA.
8. Perusahaan harus menyerahkan ke BCA setiap perubahan akta Perusahaan berkaitan dengan
perubahan struktur organisasi Perusahaan dengan tujuan persiapan menghadapi IPO bulan Mei
2017.
9. Perusahaan harus menyerahkan prospektus pertama Perusahaan kepada BCA paling lambat 10
bulan sebelum tanggal IPO dan setiap tahun Perusahaan juga harus menyerahkan company profile
tahunan kepada BCA.
10. Persetujuan atas perubahan syarat perubahan susunan pengurus dan pengembang saham serta
pembagian dividen diatas tidak berlaku apabila proses IPO Perusahaan tidak terlaksana atau
dibatalkan.
2. Utang usaha
Utang usaha seluruhnya merupakan utang kepada pemasok atas pembelian persediaan.
Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
30 April 2017
31Desember 2016
Belum Jatuh Tempo
36.988
3.839
Telah jatuh tempo
1 - 30 hari
1.402
2.773
31 - 60 hari
2.997
607
61 - 90 hari
3.689
261
Lebih dari 6 bulan
1.127
164
Jumlah
46.203
7.644
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Rupiah
Dolar Amerika Serikat
(USD 2.900.383,62 pada tanggal 30 April 2017 dan
USD 118.008,30 pada tanggal 31 Desember 2016)
Yuan Tiongkok
(CNY 1.246.485,00 pada tanggal 30 April 2017 dan
CNY 333.184,00 pada tanggal 31 Desember 2016)
Jumlah

30 April 2017
5.140

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2016
5.413

38.653

1.586

2.410

645

46.203

7.644
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3. Utang lain-lain – pihak ketiga jangka pendek
Utang lain-lain pihak ketiga terdiri dari:
(dalam jutaan)
Rupiah
Herman Ng
PT Kinabalu Perkasa
Kenny Bill
Lain-lain
Dolar Amerika Serikat
Beta Power Pte. Ltd, Singapura
(USD 5.885.106,75 pada
tanggal 30 April 2017, USD
2.610.480,03 pada tanggal 31
Desember 2016 dan USD
5.498.538,00 pada tanggal 31
Desember 2015)
Arie Chandra
(USD 1.000.000,00 pada
tanggal 30 April 2017, 31
Desember 2016 dan 2015)
Jumlah

30 April 2017
15.000
5.000
5.000
153

31 Desember 2016
15.000
5.000
5.000
114

43.641

35.074

13.327
82.121

13.436
73.624

Herman Ng
1. Berdasarkan perjanjian utang dan piutang No. 01/KPC-SP/X/16 pada tanggal 7 Oktober 2016,
Perusahaan memperoleh pinjaman dari Herman Ng sebesar Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini
digunakan untuk operasional Perusahaan dan dikenai bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu
pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2017. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
2. Berdasarkan perjanjian utang dan piutang No. 02/KPC-SP/X/16 pada tanggal 20 Oktober 2016,
Perusahaan memperoleh pinjaman dari Herman Ng sebesar Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini
digunakan untuk operasional Perusahaan dan dikenai bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu
pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2017. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
3. Berdasarkan perjanjian utang dan piutang No. 01/KPC-SP/XII/16 pada tanggal 21 Desember 2016,
Perusahaan memperoleh pinjaman dari Herman Ng sebesar Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini
digunakan untuk operasional Perusahaan dan dikenai bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu
pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2017. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
PT Kinabalu Perkasa
Berdasarkan perjanjian utang dan piutang No. 03/KPC-SP/XII/16 pada tanggal 20 Desember 2016,
Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Kinabalu Perkasa sebesar Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini
digunakan untuk operasional Perusahaan dan dikenai bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu
pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2017. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
Kenny Bill
Berdasarkan perjanjian utang dan piutang No. 02/KPC-SP/XII/16 pada tanggal 22 Desember 2016,
Perusahaan memperoleh pinjaman dari Kenny Bill sebesar Rp 5.000.000.000. Pinjaman ini digunakan
untuk operasional Perusahaan dan dikenai bunga sebesar 10% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini
akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2017. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
Beta Power Pte. Ltd, Singapura
Pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
1. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 4 Januari 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 564.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 4 Januari 2018. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Berdasarkan perjanjian pada tanggal 6 Januari 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 509.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2018. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 13 Januari 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 754.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 13 Januari 2018. Pinjaman ini tidak memiiki jaminan.
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 26 Januari 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 149.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3% pertahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 26 Januari 2018. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 8 Februari 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 199.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 8 Februari 2018. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 21 Maret 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 549.955. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2018. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 5 April 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 299.955. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 5 April 2018. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 17 April 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 244.955. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Jangka
waktu pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 5 April 2018. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

Pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun:
1. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 15 Desember 2015, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 5.498.533,72. Pinjaman ini dikenai bunga 3% pertahun.
Pemegang saham telah membayar utang tersebut sebesar USD 5.461.370,06 pada tanggal 19
Desember 2016.
2. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 18 Maret 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 554.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun.
Pinjaman ini digunakan untuk melunasi utang bank jangka pendek. Utang ini telah dilunasi pada
tanggal 23 Desember 2016.
3. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 23 November 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 579.453,20. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi utang
bank jangka pendek. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Utang ini telah dibayar sebesar USD
306.143,26 pada tanggal 23 Desember 2016.
4. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 25 November 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 1.000.053,20. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi utang
bank jangka pendek. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Pinjaman ini tidak memiliki tanggal
jatuh tempo.
5. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Beta
Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 1.299.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun.
Pinjaman ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo.
Arie Chandra
Berdasarkan perjanjian pada tanggal 7 November 2015, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Arie
Chandra
sebesar USD 1.000.000. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 3,6% per tahun. Pinjaman ini digunakan
untuk
pembelian aset tetap kendaraan dan stockpile. Pinjaman ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan
jaminan.
4. Beban masih harus dibayar
Beban masih harus dibayar pada tanggal 30 April 2017 sebesar Rp 3.353,- juta.
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5. Utang pajak
Pada tanggal 30 April 2017 posisi utang pajak adalah sebagai berikut:
Keterangan
Pajak Penghasilan
Pasal 15
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 29
Tahun 2017
Tahun 2016
Pajak Pertambahan Nilai
Total

(dalam jutaan Rupiah)
30 April 2017
0,78
17,47
71,35
29,65
2.311,25
48,34
2.479

Perseroan telah melunasi utang pajak tahun 2016 sebesar Rp 48.341.398 pada tanggal 16 Mei 2017.
6. Uang muka penjualan
Tidak ada Uang muka penjualan sampai dengan tanggal 30 April 2017
7. Bagian Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
a. Utang bank
Pada tanggal 30 April 2017, Perseroan memiliki utang bank yang merupakan liabilitas jangka
panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Utang Bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
PT Bank DBS Indonesia
Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 2
(USD 360.221,24 pada tanggal 30 April 2017, USD 720.442,52
pada tanggal 31 Desember 2016, USD 1.080.663,84 pada
tanggal 31 Desember 2015 dan USD 1.080.663,84 pada tanggal
31 Desember 2014)
4.801
Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 3
(USD 929.711,28 pada tanggal 30 April 2017, USD 929.711,28
pada tanggal 31 Desember 2016, USD 929.711, 28 pada tanggal
31 Desember 2015 dan USD 929.711,28 pada tanggal 31
Desember 2014)
12.390
Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
17.191
b. Utang pembiayaan
PT BCA Finance
Pada tanggal 17 November 2015, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA
Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan (BPKB atas nama Sofiani) yang digunakan
sebagai jaminan atas fasilitas ini sebesar Rp 158.025.000 dan dikenai bunga efektif sebesar 18,46%
per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 48 angsuran bulanan sejak tanggal 17 November 2015
dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2019.
Pada tanggal 20 April 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance
untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan (BPKB atas nama Zen) yang digunakan sebagai
jaminan atas fasilitas ini sebesar Rp 138.915.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 9,00% per
tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan sebesar Rp 5.788.125 per bulan sejak
tanggal 20 April 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2018.
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Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance
untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini,
sebesar Rp 498.400.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 4,25% per tahun. Fasilitas ini akan
dilunasi dalam 24 angsuran bulanan sebesar Rp 20.766.667 per bulan sejak tanggal 27 April 2016
dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018.
Pada tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance
untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini,
sebesar Rp 295.360.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 4,15% per tahun. Fasilitas ini akan
dilunasi dalam 24 angsuran bulanan sebesar Rp 12.306.667 per bulan sejak tanggal 28 Juni 2016
dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2018.
Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance
untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini,
sebesar Rp 206.400.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 7,99% per tahun. Fasilitas ini akan
dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp 5.733.333 per bulan sejak tanggal 30 Juni 2016
dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2019. Pada tanggal 11 Agustus 2016, Perusahaan
mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil
Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 295.360.000 dan dikenai
bunga efektif sebesar 8,63% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak
tanggal 11 Agustus 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2019.
Pada tanggal 26 Agustus 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance
untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini,
sebesar Rp 295.360.000 dan dikenai bunga efektif sebesar 8,63% per tahun. Fasilitas ini akan
dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak tanggal 26 Agustus 2016 dan akan jatuh tempo pada
tanggal 26 Juli 2019.
Pada tanggal 4 November 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA
Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas
fasilitas ini , sebesar Rp 617.200.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 3,88% per tahun. Fasilitas ini
akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan sebesar Rp 25.716.667 per bulan sejak tanggal 4
November 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Oktober 2018.
Pada tanggal 8 November 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA
Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas
fasilitas ini, sebesar Rp 308.600.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 3,88% per tahun. Fasilitas ini
akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan sebesar Rp 12.858.333 per bulan sejak tanggal 8
November 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2018.
Pada tanggal 25 November 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA
Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas
fasilitas ini , sebesar Rp 308.600.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 3,88% per tahun. Fasilitas ini
akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan sebesar Rp 12.858.333 per bulan sejak tanggal 25
November 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2018.
Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance
untuk membiayai kembali 5 (lima) unit mobil Perusahaan (BPKB atas nama PT Surya Darma
Perkasa) yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 875.000.000 dan dikenai
bunga efektif sebesar 5,38% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan
sebesar Rp 36.458.333 per bulan sejak tanggal 24 Maret 2017 dan akan jatuh tempo pada tanggal
24 Februari 2019.

15

PT Oto Multiartha
Pada tanggal 4 Desember 2014, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Oto
Multiartha untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Perusahaan (BPKB atas nama Koperasi Waskita)
yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 123.750.000 dan dikenai bunga
efektif sebesar 18,20% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak
tanggal 4 December 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 November 2017.
c. Utang sewa guna usaha
Pada tanggal 30 April 2017, utang sewa guna usaha yang merupakan liabilitas jangka panjang yang
jatuh tempo dalam satu tahun kepada PT Orix Indonesia Finance dan PT Clemont Finance
Indonesia untuk membiayai pembelian alat berat sebesar Rp5.082 juta.
8. Utang pihak berelasi jangka pendek
Perseroan melakukan transaksi di luar usaha pokok dengan pihak berelasi. Saldo atas transaksi di luar
usaha pokok yang merupakan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan jatuh tempo yang pasti
diterima oleh Perseroan dari pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Sim Antony
PT Energi Powerindo Jaya
Sub Total
Bagian Jangka Pendek
Bagian Jangka Panjang

3.091
1.600
4.691
3.931
760

B. Liabilitas Jangka Panjang
1. Utang pihak berelasi jangka panjang
Pada tanggal 30 April 2017, perseroan memiliki utang pihak berelasi bagian jangka panjang sebesar
Rp. 760,- juta.
Pada tanggal 30 April 2017, posisi utang pihak berelasi jangka panjang adalah sebagai berikut:
(Dalam jutaan rupiah)
Sim Antony
442
PT Energi Powerindo Jaya
318
Sub Total
760
Utang Perusahaan kepada Sim Antony merupakan utang atas pembiayaan kembali aset tetap yang
diperoleh dari PT BCA Finance atas nama Sim Antony dengan jumlah fasilitas sebesar Rp
8.481.800.000. Pinjaman ini dikenai bunga tetap sebesar 4,69%. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36
angsuran bulanan sebesar Rp 235.605.556 per bulan sejak tanggal 31 Juli 2015 dan akan jatuh tempo
pada tanggal 30 juni 2018.
Utang pihak berelasi jangka panjang kepada PT Energi Powerindo Jaya merupakan utang atas
pembiayaan kembali aset tetap yang diperoleh dari PT BCA Finance atas nama PT Energi Powerindo
Jaya dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 3.839.850.000. Pinjaman ini dikenai bunga tetap sebesar
9,99% Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp 106.662.500 per bulan sejak
tanggal 21 Agustus 2015 dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2018.
2. Utang lain-lain pihak ketiga jangka panjang
Utang lain-lain pada tanggal 30 April 2017 kepada pihak ketiga terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)
Bagian jangka panjang yang jatuh
tempo lebih dari satu tahun:
Dollar Amerika Serikat
Beta Power Pte. Ltd, Singapura (USD
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2.610.475,75 pada tanggal 30 April 2017
USD 2.610.480,03 pada
tanggal 31 Desember 2016
dan USD 5.498.538,00
pada tanggal 31 Desember 2015)

34.790

Pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun:
1. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 25 November 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman
dari Beta Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 1.000.053,20. Pinjaman ini digunakan untuk
melunasi utang bank jangka pendek. Pinjaman ini dikenai bunga 3% per tahun. Pinjaman ini
tidak memiliki tanggal jatuh tempo.
2. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman
dari Beta Power Pte. Ltd, Singapura sebesar USD 1.299.953,20. Pinjaman ini dikenai bunga 3%
per tahun. Pinjaman ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo.
3. Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
a. Utang bank
Pada tanggal 30 April 2017, Perseroan memiliki utang bank yang merupakan liabilitas jangka panjang
setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Dolar Amerika Serikat
PT Bank DBS Indonesia
Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 2
(USD 360.221,24 pada tanggal 30 April 2017, USD 720.442,52 pada tanggal 31
Desember 2016, USD 1.801.106,36 pada tanggal 31 Desember 2015 dan USD
2.881.770,20 pada tanggal 31 Desember 2014)
Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 3
(USD 2.089.421,39 pada tanggal 30 April 2017, USD 2.399.325,15 pada tanggal 31
Desember 2016 USD 3.329.036,43 pada tanggal 31 Desember 2015 dan USD
4.258.747,71 pada tanggal 31 Desember 2014)
Jumlah

4.801

27.846
32.647

Dikurangi bagian yang jatuh jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Dollar Amerika Serikat
PT Bank DBS Indonesia
Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 2
(USD 360.221,24 pada tanggal 30 April 2017, USD 720.442,52 pada tanggal 31
Desember 2016, USD 1.080.663,84 pada tanggal 31 Desember 2015 dan USD
1.080.663,84 pada tanggal 31 Desember 2014)
Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 3
(USD 929.711,28 pada tanggal 30 April 2017, USD 929.711,28 pada tanggal 31
Desember 2016, USD 929.711, 28 pada tanggal 31 Desember 2015 dan USD
929.711,28 pada tanggal 31 Desember 2014)
Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank hangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu
tahun

4.801

12.390
17.191
15.456

PT Bank DBS Indonesia (DBS)
Berdasarkan Akta Notaris Fenny Tjitra, S.H., No. 29 tanggal 9 Mei 2014, perubahan dan penerbitan
kembali atas perjanjian fasilitas, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari DBS :
1.

Amortizing term loan facility (Fasilitas ATL 1), dengan maksimum kredit sebesar USD 4.791.161.
Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembelian alat berat baru, termasuk tapi tidak terbatas
pada Truck/Dump Truck, dan untuk pembiayaan kembali alat berat. Fasilitas tersebut dikenai
bunga sebesar 12,05% per tahun untuk fasilitas mata uang Rupiah dan 6% per tahun untuk
fasilitas mata uang Dolar Amerika Serikat dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2017.
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2.

Amortizing term loan facility (Fasilitas ATL 2), dengan maksimum kredit sebesar USD 5.200.000.
Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk untuk membiayai kembali alat peleburan (smelter)
dimana limit fasilitas ATL 2 berasal dari dana Fasilitas ATL 1 yang tidak digunakan, yaitu sebesar
USD 5.200.000. Penggunaan Fasilitas ATL 2 oleh Perusahaan tidak boleh menyimpang dari
tujuan pemberian Fasilitas ATL 2 oleh DBS. Fasilitas tersebut dikenai bunga sebesar 6,25% per
tahun. Jangka waktu pelunasan fasilitas adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal penarikan
pertama dengan angsuran per bulan sebesar USD 90.055,32 dan akan jatuh tempo pada tanggal
1 Agustus 2017.

3.

Amortizing term loan facility (Fasilitas ATL 3), dengan maksimum kredit sebesar USD 6.100.000
Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan membiayai kembali alat peleburan (smelter)
galena dilokasi proyek terkait dengan kapasitas produksi 700 MT per hari. Fasilitas tersebut
dikenai bunga sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu pelunasan fasilitas adalah 60 bulan
terhitung sejak tanggal penarikan pertama dengan angsuran per bulan sebesar USD 77.475,94
dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2019 dan 10 September 2019.

4.

Uncommitted Export Bill Letter of Credit with Discrepancies facility (Fasilitas EBLC-D), dengan
maksimum kredit sebesar USD 2.000.000 atau ekuivalennya dengan mata uang Rupiah. Jangka
waktu fasilitas 1 tahun. Berdasarkan perjanjian No. 107/PFDA-DBSI/3-4/III/2016 tanggal 3 Maret
2016, mengenai perubahan syarat dan ketentuan fasilitas pinjaman dan penghapusan fasilitas
Uncommitted Export Bill Letter of Credit with Discrepancies facility, sehingga fasilitas pinjaman
yang diperoleh Perusahaan dari DBS menjadi Fasilitas ATL 2 dan 3.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:
a. Alat berat yang terletak di Pangkalan Bun, Kab. Waringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah,
dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar USD 10.000.000, sebagaimana termaktub
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W23-363 AH.05.01.THN 2012/STD, tanggal 23 Februari
2012 (Fidusia Mesin 1)
b. Alat berat/mesin yang terletak di Pangakalan Bun, Kab. Waringin Barat, Prov. Kalimantan
Tengah, dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp 80.212.490.000, sebagaimana
termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00089810.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal
12 November 2014 (Fidusia Mesin 2)
c. Mesin-mesin berikut peralatannya yang terletak di Jalan Kapuk Pulo No. 2 RT 007 RW 010, Kel.
Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan nilai penjaminan
sekurangkurangnya sebesar USD 7.625.000, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia No. W10.00384396.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 17 Juni 2014 (Fidusia Mesin 3).
Berdasarkan perjanjian No. 115/PFPA/3-4/III/3-4/2017 tanggal 16 Maret 2017, mengenai perubahan
ketiga atas perjanjian fasilitas kredit mengenai pembayaran kembali dan pelunasan lebih awal,
kewajiban-kewajiban Perusahaan dan pernyataan dan jaminan. Berdasarkan perjanjian No.
417/III/DBSI/IBG0JKT/2017 tanggal 31 Maret 2017, pemberitahuan perubahan ketentuan-ketentuan
yang berlaku bagi Perusahaan terkait pemberian kredit oleh DBS sebagai berikut:
1. Perusahaan wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBS untuk hal:
a. Mengubah susunan pemegang saham Perusahaan yang berakibat berubahnya pengendalian
atas Perusahaan, dengan ketentuan yang dimaksud dengan berubahnya pengendalian
Perusahaan adalah
(i) apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari 51% jumlah saham Perusahaan dengan
hak suara sah;
(ii) berubahnya pemegang saham lain selain dari pada anggota keluarga Budimulio Utomo,
anggota keluarga Tan Ali Susanto, dan anggota keluarga Evelyne Kioe/Kioe Nata.
b. Mengubah susunan pengurus Perusahaan.
2.

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus menjaga dan mempertahankan rasio
keuangan total Debt/total Networth: Gearing Ratio (GR), maksimal 4x.
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3.

Perusahaan dapat membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para
pemegang saham Perusahaan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan Perusahaan menegaskan dan menyetujui bahwa
tidak ada ketentuan mengenai peristiwa cidera janji sebagaimana termaktub dalam
Ketentuanketentuan standar dan perjanjian yang telah terjadi dan/atau sedang berlangsung
dan/atau akan terjadi berkaitan dengan pembagian dan/atau pembayaran dividen tersebut.
Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus menjaga dan mempertahankan rasio
keuangan Gearing Ratio (GR) maksimal 4,00x pada tanggal 30 April 2017 dan maksimal 2,00x
pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Pada tanggal 30 April 2017, 31 Desember
2016, 2015 dan 2014, Perusahaan memiliki gearing ratio sebesar 0,10, 0,29, (1,64) dan (2,26).
Beban bunga dari utang bank jangka panjang untuk periode empat bulan yang berakhir pada
tanggal 30 April 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014, disajikan sebagai “beban bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain.

a. Utang Pembiayaan
Pada tanggal 30 April 2017, atas utang pembiayaan ini, kendaraan milik Perseroan dijadikan
sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh dari PT Bank BCA Finance dan
PT Oto Multiartha, dengan rincian sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Utang Pembiayaan
PT BCA Finance
2.783
PT Oto Multiartha
25
Jumlah utang pembiayaan
2.808
Jumlah utang pembiayaan jangka panjang yang
jatuh tempo dalam waktu satu tahun
(1.814)
Bagian utang pembiayaan jangka panjang yang
jatuh tempo lebih dari satu tahun
994
b. Utang sewa guna usaha
Pada tanggal 30 April 2017, utang sewa guna usaha yang merupakan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun kepada PT Orix Indonesia Finance dan PT
Clemont Finance Indonesia untuk membiayai pembelian alat berat sebesar Rp 3.146,- juta, dengan
rincian sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Utang sewa guna usaha
PT Orix Indonesia Finance
1.053
PT Clemont Finance Indonesia
7.175
Jumlah utang sewa guna usaha
8.228
Jumlah utang sewa guna usaha jangka panjang
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
(5.082)
Bagian utang sewa guna usaha jangka panjang
yang jatuh tempo lebih dari satu tahun
3.146
PT Orix Indonesia Finance
Pada tanggal 29 Maret 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Orix Indonesia
Finance untuk membiayai kembali 3 (tiga) unit alat berat Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan
atas fasilitas ini, sebesar Rp 2.170.000.000 dan dikenai bunga efektif sebesar 7,00% per tahun.
Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak tanggal 29 Maret 2016 dan akan jatuh
tempo pada tanggal 28 Februari 2019.
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PT Clemont Finance Indonesia
Pada tanggal 1 April 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari PT
Clemont Finance Indonesia untuk jual dan sewa balik 3 (tiga) unit alat berat Perusahaan yang
digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 2.366.000.000 dan dikenai bunga efektif
sebesar 14,50% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan sejak tanggal 1 April
2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2018.
Pada tanggal 4 April 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari
PT Clemont Finance Indonesia untuk pembelian 1 (satu) unit alat berat Perusahaan yang digunakan
sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 1.959.760.000 dan dikenai bunga efektif sebesar 14,50%
per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 25 angsuran bulanan sejak tanggal 4 April 2016 dan akan
jatuh tempo pada tanggal 4 April 2018.
Pada tanggal 16 Juni 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan Investasi dari PT Clemont
Finance Indonesia untuk jual dan sewa balik 2 (dua) unit alat berat Perusahaan yang digunakan
sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp 3.919.520.000 dan dikenai bunga efektif sebesar 14,50%
per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sejak tanggal 16 Juni 2016 dan akan
jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2019.
Perseroan tidak memiliki pembatasan – pembatasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam utang
sewa guna usaha.
4. Liabilitas Imbalan kerja karyawan
Pada tanggal 30 April 2017, Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan masingmasing berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo
Aktuaria, dalam laporannya tertanggal 21 juni 2017 dan menggunakan metode “Projected Unit
Credit” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
Tingkat diskonto
: 7,65%
Tingkat kenaikan gaji tahunan
: 3,5%
Usia pensiun normal
: 55 tahun
Tingkat mortalitas
: 100% TMI 3
Analisa Sensitivitas untuk Rasio Tingkat Diskonto
Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja pada
tanggal 30 April 2017 adalah sebagai berikut:
(Dalam Juta Rupiah)
Analisa sensitivitas
Asumsi tingkat diskonto
Tingkat diskonto - 1%
130,Tingkat diskonto +1%
(118,-)
Asumsi tingkat kenaikan gaji
Tingkat kenaikan gaji - 1%
(123,-)
Tingkat kenaikan gaji + 1%
134,-
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Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 30 April 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
adalah sebagai berikut:
(Dalam Juta Rupiah)
31 Desember
30 April 2017

2016

2015

2014

Kurang Dari 2 Tahun

-

124

-

-

Antara 2 -5 Tahun

-

59

155

87

Lebih Dari 5 tahun

1.780

660

479

344

Total

1.780

843

634

431

Imbalan Pasti

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi :
1. PT Jaya Baya Abadi (JBA)
Berdasarkan surat perjanjian No.001/SPK-MCB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 mengenai penerbitan
obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond), Perusahaan dan JBA menyetujui:
a) Perusahaan berencana melakukan penawaran umum perdana saham sejumlah 550.000.000
saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per lembar saham. Perusahaan akan
menerbitkan saham baru atas dalam rangka pelaksanaan obligasi wajib konversi (mandatory
convertible bond) sebanyak-banyaknya Rp 70.000.000.000.
b) Sehubungan dengan Penawaran Umum diatas, JBA hendak memberikan komitmen untuk
melakukan pengambilan saham Perusahaan dan JBA setuju untuk memberikan dana sebesar Rp
35.000.000.000 dan Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengkonversi dana tersebut menjadi
saham dalam Perusahaan.
c) Perusahaan setuju untuk menerbitkan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond).
d) JBA bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan. Perusahaan dan JBA telah setuju
untuk membeli obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond) yang diterbitkan oleh
Perusahaan.
Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tersebut diterbitkan tanpa dikenakan bunga apabila Perusahaan
mendapatkan pernyataan efektif atas pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu 12 bulan sejak perjanjian ini ditandatangani. Jika
Perusahaan tidak memperoleh pernyataan efektif tersebut, maka Perusahaan wajib mengembalikan
total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% pertahun yang dihitung dan akan dibayarkan secara
bertahap 3 bulanan sampai dengan nilai obligasi wajib konversi telah dilunasi.
Sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum obligasi wajib konversi dikonversi menjadi saham
konversi atau sebelum dilaksanaknnya opsi beli oleh Perusahaan atas obligasi wajib konversi,
Perusahaan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan 50%
jumlah pemegang obligasi yang mewakili lebih dan seluruh jumlah nominal obligasi konversi pada
saat akan diambilnya keputusan, maka Perusahaan :
a) Tidak akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.
b) Tidak akan mengadakan perubahan atas anggaran dasar Perusahaan kecuali dalam rangka
untuk pelaksanaan dan hak-hak pemegng obligasi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
c) Tidak akan bergabung dengan badan usaha lain atau menginginkan badan usaha lain bergabung
dengan Perusahaan, atau mendirikan/menjalankan, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersamasama dengan pihak lain dan badan usaha lain, kecuali yang mempunyai hubungan
dengan bidang usaha Perusahaan atau yang sama dengan usaha yang sekarang sedang
dijalankan oleh Perusahaan, jika:
I.
Hal tersebut mengakibatkan kelalaian atau cidera janji menurut perjanjian ini; atau
II.
Modal sendiri badan usaha hasil penggabungan lebih kecil dan modal sendiri
Perusahaansesaat sebelum penggabungan;
III.
badan usaha hasil penggabungan tidak mengambil alih seluruh utang/kewajiban
Perusahaandan obligasi wajib konversi.
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2.

PT Anggun Cakrawala Lestari (ACL)
Berdasarkan surat perjanjian No.002/SPK-MCB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 mengenai penerbitan
obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond), Perusahaan dan ACL menyetujui:
a) Perusahaan berencana melakukan penawaran umum perdana saham sejumlah 550.000.000
saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per lembar saham. Perusahaan akan
menerbitkan saham baru atas dalam rangka pelaksanaan obligasi wajib konversi (mandatory
convertible bond) sebanyak-banyaknya Rp 70.000.000.000.
b) Sehubungan dengan Penawaran Umum diatas, ACL hendak memberikan komitmen untuk
melakukan pengambilan saham Perusahaan dan ACL setuju untuk memberikan dana sebesar Rp
35.000.000.000 dan Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengkonversi dana tersebut menjadi
saham dalam Perusahaan.
c) Perusahaan setuju untuk menerbitkan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond).
d) ACL bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan. Perusahaan dan ACL telah setuju
untuk membeli obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond) yang diterbitkan oleh
Perusahaan .
Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tersebut diterbitkan tanpa dikenakan bunga apabila Perusahaan
mendapatkan pernyataan efektif atas pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu 12 bulan sejak perjanjian ini ditandatangani. Jika
Perusahaan tidak memperoleh pernyataan efektif tersebut, maka Perusahaan wajib mengembalikan
total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% pertahun yang dihitung dan akan dibayarkan secara
bertahap 3 bulanan sampai dengan nilai obligasi wajib konversi telah dilunasi.
Sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum obligasi wajib konversi dikonversi menjadi saham
konversi atau sebelum dilaksanaknnya opsi beli oleh Perusahaan atas obligasi wajib konversi,
Perusahaan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan 50%
jumlah pemegang obligasi yang mewakili lebih dan seluuruh jumlah nominal obligasi konversi pada
saat akan diambilnya keputusan, maka Perusahaan :
a) Tidak akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.
b) Tidak akan mengadakan perubahan atas anggaran dasar Perusahaan kecuali dalam rangka
untuk pelaksanaan dan hak-hak pemegng obligasi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
c) Tidak akan bergabung dengan badan usaha lain atau menginginkan badan usaha lain bergabung
dengan Perusahaan, atau mendirikan/menjalankan, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan pihak lain dan badan usaha lain, kecuali yang mempunyai hubungan
dengan bidang usaha Perusahaan atau yang sama dengan usaha yang sekarang sedang
dijalankan oleh Perusahaan, jika:
I.
Hal tersebut mengakibatkan kelalaian atau cidera janji menurut perjanjian ini; atau
II.
Modal sendiri badan usaha hasil penggabungan lebih kecil dan modal sendiri Perusahaan
sesaat sebelum penggabungan;
III.
badan usaha hasil penggabungan tidak mengambil alih seluruh utang/kewajiban
Perusahaan dan obligasi wajib konversi.
Penggunaan dan atas penerbitan MCB ini digunakan Perseroan untuk:
1. Sebesar 42% (empat puluh dua persen) yang digunakan untuk kegiatan produksi.
2. Sebesar 58% (lima puluh delapan persen) yang digunakan untuk eksplorasi dan pembangunan
infrastruktur tambang.

Perseroan tidak memiliki pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh
Perseroan dalam Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha
Perseroan, termasuk penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan
tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi
dalam rangka restrukturisasi kredit.
Perseroan tidak memiliki keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal
laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, termasuk
perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang.
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SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.
DARI TANGGAL 30 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT
LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.
SEJAK TANGGAL 30 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK
MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI KEGIATAN OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DISAJIKAN DALAM
PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT
MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE
COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang
berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang
tercantum dalam Prospektus ini, Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen.
Laporan Keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 serta
periode untu tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan
Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA., dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang
material, dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha Perusahaan, dalam laporannya
tertanggal 28 Agustus 2017.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
dalam Jutaan Rupiah
30 April
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - Pihak ketiga
Piutang lain-lain – pihak ketiga
Piutang lain-lain -pihak berelasi
Persediaan
Pajak dibayar dimuka
Bagian lancer beban dibayar di muka dan
uang muka
Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Piutang pihak berelasi

31 Desember

2017

2016

2015

5.494

13.494

45.302
-

2014

67.422

73.740

-

-

9.509

-

22

149

132

-

-

-

110.324

94.554

148.731

11.183

374

-

-

-

7.446

1.144

266

1.280

169.072

109.192

216.441

95.861

20.605

623

18.462

70

Investasi pada Entitas Asosiasi
Aset tetap - neto

608
183.356

1.541
193.835

2.589
246.972

3.742
217.705

Aset pertambangan - neto
Beban dibayar di muka dan uang muka –
setelah dikurangi bagian lancer

167.025

169.733

67.889

67.500

69.769

68.870

60.742

-

Aset pajak tangguhan

6.099

6.335

7.809

8.666

Beban ditangguhkan

2.800

800

-

-

Deposito yang dibatasi penggunaannya

5.886

5.915

8.800

3.876

Total Aset Tidak Lancar

456.149

447.652

413.263

301.559

TOTAL ASET

625.221

556.844

629.704

397.420

92.569

93.330

105.583

91.179

9.755

7.569

4.080

548

36.448

75

-

-

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
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Utang lain-lain – pihak ketiga jangka pendek
Beban masih harus dibayar

82.121

38.550

13.802

35

3.353

3.078

144

1.840

Uang muka penjualan
Utang pajak
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang Bank

-

8.556

-

33.576

2.479

1.083

213

49

17.191

22.171

27.733

27.807

Utang pembiayaan

1.814

1.420

93

976

Utang sewa guna usaha

5.082

4.587

-

-

Utang pihak berelasi - jangka pendek
Total Liabilitas Jangka Pendek

3.931

3.930

4.692

-

254.743

184.349

156.340

156.010

760

153.219

388.141

213.528

34.790

35.074

75.852

-

15.456

19.746

43.037

63.819

994

1.049

162

107

3.146

2.506

-

-

1.780

844

634

432

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pihak berelasi – jangka panjang
Utang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun:
Utang Bank
Utang pembiayaan
Utang sewa guna usaha
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Provisi untuk beban reklamasi

14.557

13.091

8.658

4.105

Total Liabilitas Jangka Panjang

71.483

225.529

516.484

281.991

326.226

409.878

672.824

438.001

TOTAL LIABILITAS

dalam Jutaan Rupiah
30 April
2017

31 Desember
2016

2015

2014

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) – NETO
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per
lembar saham
Modal dasar – 10.000.000 lembar saham pada
tanggal 31 Desember 2016 dan 250.000
lembar saham pada tanggal 31 Desember
2015 dan 100.000 lembar saham pada
tanggal 31 Desember 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh –
2.500.000 lembar saham pada tanggal 31
Desember 2016 dan dan 250.000 lembar
saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan
100.000 lembar saham pada tanggal 31
Desember 2014

Defisit
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) –
NETO
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI
MODAL) - NETO

400.000

250.000

25.000

10.000

(101.005)

(103.034)

(68.120)

(50.581)

298.995

146.966

(43.120)

(40.581)

625.221

556.844

629.704

397.420
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LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
dalam Jutaan Rupiah
30 April
2017
PENJUALAN

31 Desember

2016*

2016

2015

2014

106.859

79.284

138.275

314.468

141.245

BEBAN POKOK PENJUALAN

78.799

83.322

117.786

230.283

104.517

LABA BRUTO

28.060

(4.038)

20.489

84.185

36.728

BEBAN USAHA
Beban penjualan

3.434

350

875

11.869

4.709

Beban umum dan administrasi

8.693

8.663

25.630

59.209

27.288

Total Beban Usaha

12.127

9.013

26.505

71.078

31.997

LABA (RUGI) USAHA

15.933

(13.051)

(6.016)

13.107

4.731

(4.667)

(4.982)

(15.127)

(11.811)

(17.174)

(4.155)

-

(22.227)

-

-

(933)

(466)

(1.047)

(1.153)

(8)

(165)

(159)

(998)

(1.335)

(1.132)

-

-

7.050

80

49.941

1.248

1.126

4.323

(18.378)

(11.527)

16

884

1.898

3.059

3.931

-

-

414

-

-

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban Bunga
Beban penurunan nilai aset tetap
dan pertambangan
Bagian atas rugi bersih Entitas
Asosiasi
Beban administrasi bank
Laba penjualan aset tetap
Laba (rugi) selisih kurs – neto
Pendapatan bunga
Pendapatan sewa
Lain-lain - Neto

(528)

(21)

1.065

(228)

(9)

Total Penghasilan (Beban) Lain-lain
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT
BEBAN PAJAK PENGHASILAN

(9.185)

(3.618)

(24.649)

(29.766)

24.022

6.748

(16.669)

(30.665)

(16.659)

28.753

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
LABA (RUGI) NETO
PENGHASILAN (BEBAN)
KOMPREHENSIF LAIN
Penghasilan (beban) komprehensif
lain yang tidak akan
direkasifikasi ke laba rugi pada
periode selanjutnya:
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan kerja
Manfaat (beban) pajak
penghasilan terkait
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN)
KOMPREHENSIF LAIN
TOTAL LABA (RUGI)
KOMPEREHENSIF

(4.117)

(476)

(4.272)

(863)

510

2.631

(17.145)

(34.937)

(17.522)

29.263

(803)

10

30

(23)

816

201

(2)

(7)

6

(204)

(602)

7

23

(17)

612

2.030

(17.137)

(34.914)

(17.539)

29.875

*tidak diaudit
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RASIO KEUANGAN
Keterangan

30 April

31 Desember

2017

2016

2015

2014

current ratio

0,66

0,59

1,38

0,61

quick ratio

0,23

0,08

0,43

0,54

Debt to asset ratio

52,18%

73,61%

106,85%

110,21%

Debt to equity ratio

109,11%

278,89%

-1560,34%

-1079,31%

Profit margin

2,46%

-25,27%

-5,57%

20,72%

Return on Asset

0,42%

-6,27%

-2,78%

7,36%

Return on Equity

0,88%

-23,77%

40,63%

-72,11%

Assets turnover ratio

0,17

0,25

0,50

0,36

Working capital turnover ratio

-1,25

-1,84

5,23

-2,35

LIQUIDITY RATIO

SOLVABILITY RATIO

PROFITABILITY RATIO

ACTIVITY RATIO

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya
Keterangan
PT Bank DBS Indonesia
Gearing Ratio

Ketentuan Bank

Perseroan

Maksimum 4x

0,10x

27

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan
beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XV dari Prospektus ini. Analisis dan
pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan
ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud
dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah
termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan
bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Risiko Usaha.
1.

UMUM
Perseroan didirikan pada tahun 2005, dengan nama PT Kapuas Prima Coal (“Perseroan”), berdasarkan
Akta Pendirian No. 3 tanggal 12 Juli 2005, dibuat dihadapan Ir. Fredy Gosyal, S.H., MKn., Notaris di
Serang, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.
C-23059 HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Agustus 2005, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
dengan No. TDP090215129923 tanggal 7 Oktober 2005, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya
Jakarta Barat No. 1722/BH.09.02/X/2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
pada tanggal 1 Nopember 2005 No.87, Tambahan No.11645.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan membagi kegiatan usaha utamanya dalam bidang
Pertambangan dan Perdagangan.
Pada tahun 2008 - 2014, Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan menambang logam dasar yang
kemudian diolah menjadi logam bijih besi. Dalam perjalanan waktu hasil tambang yang dihasilkan selain bijih besi - setelah pengolahan menjadi konsenstrat adalah timbal (Pb) dan Zinc (Zn) dan Perak
(Ag).

2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERUSAHAAN
Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi
oleh beberapa faktor resiko yang dapat berdampak positif dan juga negative terhadap kegiatan usaha
dan kondisi keuangan Perusahaan.
A. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Indonesia
1.

Kondisi Sosial dan Politik
Kondisi Politik Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi, yang berakibat pada
berbagai peristiwa sosial dan politik yang menjadi ciri dari ketidakpastian perubahan
lingkungan politik di Indonesia.
Tahun 2017 Indonesia menghadapi event politik yang sangat penting yaitu dilangsungkannya
pemilihan Kepala Daerah. Suhu politik pada setiap tahapan Pemilihan awalnya diprediksi
akan memanas, namun berkaca pada pengalaman bangsa Indonesia sebelumnya dan adanya
kewaspadaan dan kesiagaan aparat keamanan serta bertambahnya kesadaran dan
kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia maka pemilihan Kepala Daerah tersebut dapat
belangsung relatif aman, damai dan terkendali.
Tidak adanya jaminan bahwa kondisi sosial dimasa depan baik secara langsung atau tidak
langsung tidak mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perusahaan. Beberapa aksi
terorisme dapat terjadi juga dapat mengganggu Indonesia, yang kemudian berpengaruh
pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan.

2.

Kondisi Perekonomian Indonesia
Selama periode tahun 2012-2015, indikator kinerja perekonomian nasional mengalami
perkembangan yang dinamis.
Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren
perlambatan ekonomi seiring dengan perlambatan ekonomi global, yaitu dari 6,0 persen
pada tahun 2012 menjadi 4,8 persen pada tahun 2015, sementara itu pada tahun 2016
pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik mencapai 5,02 persen.
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Perlambatan kinerja perekonomian di tahun 2011-2015 didorong oleh dinamika
perekonomian global yang menunjukkan perlambatan, seiring dengan perlambatan
pemulihan ekonomi beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan
Eropa; gejolak dan konflik geopolitik di beberapa negara di kawasan Timur Tengah; serta
perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Pada Tahun 2016 ekonomi Indonesia
membaik dengan didorong kenaikan dari harga-harga komoditas
Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tren depresiasi,
melanjutkan kecenderungan yang terjadi sejak tahun 2012. Rata-rata nilai tukar rupiah
bergerak pada kisaran Rp9.380 per dolar Amerika Serikat pada 2012 melemah menjadi
Rp13.392 per dolar Amerika Serikat pada 2015 dan pada kisaran Rp13.300 per dolar Amerika
Serikat pada tahun 2016.
Laju inflasi sempat mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yang mencapai
masing-masing 8,4 persen, dampak kebijakan pemerintah di bidang harga, inflasi kembali
menurun di tahun 2015 dan 2016 berturut-turut di 3.4% dan 3.03%. Relatif stabilnya harga
komoditas bahan pangan dan energi serta semakin meningkatnya kelancaran arus distribusi
mendorong upaya Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pada level yang rendah dan
stabil.
Pada periode tahun 2012-2016, kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan Pemerintah, antara
lain untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi tetap meningkat disertai dengan upayaupaya
untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah; (2)
melaksanakan kebijakan insentif (stimulus) fiskal untuk mendukung, antara lain
pengembangan industri intermediate dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan
pengembangan, dan hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar
untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi
industri hilir pertambangan; (3) menjaga defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk
domestik bruto (PDB) pada tingkat yang aman; dan (4) optimalisasi pendapatan negara,
peningkatan efisiensi belanja negara, pemilihan sumber pembiayaan yang berbiaya rendah
dan risiko yang minimal, serta memanfaatkan utang utuk kegiatan yang produktif.
Pendapatan negara dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan yang pesat
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,1 persen per tahun. Secara nominal realisasi
pendapatan negara meningkat dari Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012 dan menjadi
Rp1.508,0 triliun pada tahun 2015. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan
dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan
kontribusi rata-rata sebesar 0,5 persen. Pada tahun 2016, pendapatan negara sebesar
Rp1.551,8 triliun atau meningkat 2,9 persen dari realisasi dalam tahun 2015. Peningkatan
tersebut disebabkan oleh perubahan indikator ekonomi makro khususnya perbaikan dalam
pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8 persen pada tahun 2015 menjadi 5,02 persen pada
tahun 2016, dan optimalisasi perpajakan.
Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil berbagai
langkah kebijakan melalui: penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi, dan
penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral, penyesuaian kebijakan
kepabeanan dan pajak penghasilan; pemberian insentif fiskal, penerapan kebijakan
hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu, serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui: optimalisasi penerimaan migas,
menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery, penyesuaian
tarif PNBP dan ekstensifikasi, peningkatan kinerja BUMN, peningkatan pengawasan dan
pelaporan PNBP, perbaikan administrasi dan sistem PNBP; dan perbaikan regulasi PNBP.
Kenaikan target penerimaan perpajakan dalam tahun 2016 didukung oleh extra effort
melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan,
penyidikan dan ekstensifikasi wajib pajak baru, serta diimplementasikannya kebijakan
pengampunan pajak (tax amnesty) sejak bulan Juli 2016.
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B.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan Internal Perusahaan
Faktor Internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perusahaan , hal tersebut antara lain :
1. Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang professional dalam melakukan
usaha Perusahaan.
2. Kemampuan Perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan.
3. Kemampuan Perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perusahaan tanpa
mengurangi reputasi, mutu dan kualitas usaha Perusahaan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perusahaan maka Perusahaan
akan terus meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perusahaan . Perusahaan juga
akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan pemberi kerja sehingga terus dipercaya untuk
terus mendapatkan proyek-proyek selanjutnya.
3.

ANALISIS KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA
Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang
ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA., dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian dalam semua hal yang material. Dengan penekanan, suatu hhal mengenai kelangsungan
usaha perusahaan, dalam laporannya tertanggal 28 Agustus 2018
3.1. ANALISA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan
untuk tanggal 30 April 2017 dengan pembanding tanggal 30 April 2016 serta tanggal-tanggal 31
Desember 2016, 2015 dan 2014 :
dalam Jutaan Rupiah
30 April
2017
PENJUALAN

31 Desember
2016*

2016

2015

2014

106.859

79.284

138.275

314.468

141.245

BEBAN POKOK PENJUALAN

78.799

83.322

117.786

230.283

104.517

LABA BRUTO

28.060

(4.038)

20.489

84.185

36.728

BEBAN USAHA
Beban penjualan

3.434

350

875

11.869

4.709

Beban umum dan administrasi

8.693

8.663

25.630

59.209

27.288

Total Beban Usaha

12.127

9.013

26.505

71.078

31.997

LABA (RUGI) USAHA

15.933

(13.051)

(6.016)

13.107

4.731

(4.667)

(4.982)

(15.127)

(11.811)

(17.174)

(4.155)

-

(22.227)

-

-

Bagian atas rugi bersih Entitas Asosiasi

(933)

(466)

(1.047)

(1.153)

(8)

Beban administrasi bank

(165)

(159)

(998)

(1.335)

(1.132)

-

-

7.050

80

49.941

1.248

1.126

4.323

(18.378)

(11.527)

16

884

1.898

3.059

3.931

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban Bunga
Beban penurunan nilai aset tetap dan
pertambangan

Laba penjualan aset tetap
Laba (rugi) selisih kurs – neto
Pendapatan bunga
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Pendapatan sewa

-

-

414

-

-

(528)

(21)

1.065

(228)

(9)

Total Penghasilan (Beban) Lain-lain
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT
BEBAN PAJAK PENGHASILAN

(9.184)

(3.618)

(24.649)

(29.766)

24.022

6.749

(16.669)

(30.665)

(16.659)

28.753

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

(4.117)

(476)

(4.272)

(863)

510

2.632

(17.145)

(34.937)

(17.522)

29.263

(803)

10

30

(23)

816

Lain-lain - Neto

LABA (RUGI) NETO
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF
LAIN
Penghasilan (beban) komprehensif lain
yang tidak akan direkasifikasi ke
laba rugi pada periode selanjutnya:
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan kerja
Manfaat (beban) pajak penghasilan
terkait
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN)
KOMPREHENSIF LAIN

201

(2)

(7)

6

(204)

(602)

7

23

(17)

612

TOTAL LABA (RUGI) KOMPEREHENSIF

2.030

(17.137)

(34.914)

(17.539)

29.875

*tidak diaudit
Penjualan
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah penjualan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar
Rp106.859,- juta yang merupakan kenaikan sebesar Rp27.575,- juta atau naik sebesar 34,78%
dibandingkan dengan jumlah penjualan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp79.284,- juta.
Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan produk Zinc (Zn) sebesar Rp24.164,- juta
atau naik sebesar 54,73% dari periode sebelumnya. Peningkatan jumlah penjualan Perseroan diakibatkan
oleh adanya konsumen baru yaitu Global Base Development HK Pte. Ltd, Hongkong sebesar Rp45.754,juta atau 44% dari total.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp138.275,juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp176.193,- juta atau turun sebesar 56,03% di bandingkan
dengan jumlah penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp314.468,juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan produk Zinc (Zn) sebesar Rp153.857,- juta
atau turun sebesar 63,89% dari periode sebelumnya, serta penjualan Galena-Timbal (Pb) yang mengalami
penurunan sebesar Rp22.336,- juta atau turun sebesar 30,33% dari periode sebelumnya. Penurunan
jumlah penjualan perseroan diakibatkan oleh harga komoditas yang menurun sesuai dengan indeks
London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Metals Market (SMM).
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp314.468,juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp173.223,- juta atau naik sebesar 122,64% di bandingkan dengan
jumlah penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp141.245,- juta.
kenaikan penjualan pada produk Zinc (Zn) sebesar Rp234. 323,- juta atau naik sebesar 3.601,09%. serta
penjualan produk Galena- Timbal (Pb) naik sebesar Rp26.379,- juta atau naik sebesar 55,82% dari periode
sebelumnya. Peningkatan volume penjualan pada tahun 2015 diakibatkan oleh harga komoditas yang naik
sesuai dengan indeks London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Metals Market (SMM).
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Perseroan dalam menjalankan usahanya di dalam negeri, telah memiliki perizinan ekspor konsentrat.
Beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor adalah PT Dairi Prima Mineral dan PT Lumbung Mineral
Sentosa.
PT Dairi Prima Mineral 80% dimiliki oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk dan 20% PT Aneka Tambang Tbk,
berlokasi di Sopokomil daerah Dairy, Sumatera Utara dan PT Lumbung Miniral Sentosa memliki konsesi di
Bogor.
Beban Pokok Penjualan
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah beban pokok penjualan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017
adalah sebesar Rp78.799,- juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp4.523,- juta atau turun sebesar
5,43% dibandingkan dengan jumlah beban pokok penjualan pada periode empat bulan yang berakhir pada
tanggal 30 April 2016 yaitu sebesar Rp83.322,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada
beban perlengkapan dan suku cadang sebesar Rp8.227,- juta atau turun sebesar 37,74%. penurunan
beban pada bahan bakar dan pelumas sebesar Rp23.441,- juta atau turun sebesar 73,16%. serta
penurunan pada beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp9.065,- juta atau turun sebesar 98,93%
dari periode sebelumnya. Penurunan beban pokok penjualan pada periode 30 April 2017 dibandingkan
periode 30 April 2016 diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi yang banyak dilakukan oleh Perseroan pada
periode 30 april 2016.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp117.786,- juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp112.497,- juta atau turun sebesar 48,85% di
bandingkan dengan Jumlah beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp230.283,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pada bahan bakar dan
pelumas sebesar Rp39.114,- juta atau turun sebesar 54,87%. beban pada perlengkapan dan suku cadang
turun sebesar Rp29.728,- juta atau turun sebesar 52,81%. dan beban pada laboratorium turun sebesar
Rp15.011,- juta atau turun sebesar 95,33% dari periode sebelumnya. Penurunan beban pokok penjualan
pada periode 31 Desember 2016 dibandingkan periode 31 Desember 2015 diakibatkan oleh kegiatan
eksplorasi yang banyak dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2016.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp230.283,- juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp125.766,- juta atau naik sebesar 120,33% di
bandingkan dengan Jumlah beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014 sebesar Rp104.517,- juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan beban pada bahan bakar dan
pelumas sebesar Rp34.231,- juta atau naik sebesar 92,40%. perlengkapan dan suku cadang sebesar
Rp51.251,- juta atau naik sebesar 1.016,68%. dan beban laboratorium sebesar Rp13.465,- juta atau naik
sebesar 590,05% dari periode sebelumnya. Kenaikan jumlah beban pokok penjualan pada periode 31
Desember 2015 dibandingkan periode 31 Desember 2014 diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi
pertambangan yang banyak dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2015.
Laba Bruto
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
jumlah laba bruto pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar
Rp28.060,- juta yang merupakan kenaikan sebesar Rp32.098,- juta atau naik sebesar 794,90%
dibandingkan jumlah laba bruto pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
sebesar Rp(4.038),- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan yaitu sebesar
Rp27.575,- juta atau naik sebesar 34,78% dari periode sebelumnya. Serta penurunan pada beban pokok
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penjualan sebesar Rp4.523,- juta atau turun sebesar 5,43% dari periode sebelumnya. Kenaikan laba bruto
Perseroan diakibatkan oleh adanya konsumen baru yaitu Global Base Development HK Pte. Ltd, Hongkong
sebesar Rp45.754,- juta atau 44% dari total.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp20.489,juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp63.696,- juta atau turun sebesar 75,66% di bandingkan
dengan Jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp84.185,juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada penjualan sebesar Rp176.193,- juta atau turun
sebesar 56,03%. Penurunan jumlah laba bruto perseroan diakibatkan oleh harga komoditas yang menurun
sesuai dengan indeks London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Metals Market (SMM).
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp84.185,juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp47.457,- juta atau naik sebesar 129,21% di bandingkan dengan
Jumlah laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp36.728,- juta. Hal
ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan sebesar Rp173.223,- juta atau naik sebesar
122,64%.
Beban Usaha
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah beban usaha pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 217 adalah sebesar
Rp12.127,- juta yang merupakan kenaikan sebesar Rp3.114,- juta atau naik sebesar 34,55% dibandingkan
dengan jumlah beban usaha pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 sebesar
Rp9.013,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban penjualan yaitu sebesar Rp3.084,juta atau naik sebesar 880,14% dari periode sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp26.505,juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp44.573,- juta atau turun sebesar 62,71% di bandingkan
dengan Jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp71.078,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada beban penjualan sebesar 10.994,- juta
atau turun sebesar 92,63%. dan beban umum dan administrasi sebesar Rp33.579,- juta atau turun sebesar
56,71% dari periode sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp71.078,juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp39.081,- juta atau naik sebesar 122,14% di bandingkan dengan
jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp31.997,- juta.
Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban penjualan sebesar 7.160,- juta atau naik sebesar
152,05%. dan beban umum dan administrasi sebesar Rp31.921,- juta atau naik sebesar 116,98% dari
periode sebelumnya.
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Laba (Rugi) Usaha
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah laba usaha pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar
Rp15.933,- juta yang merupakan kenaikan sebesar Rp28.984,- juta atau naik sebesar 222,08% dari periode
empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp(13.051),- juta. Hal ini terutama
disebabkan oleh kenaikan pada laba bruto perusahaan yaitu sebesar Rp32.098,- juta atau naik sebesar
794,90% dari periode sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah rugi usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.016,juta. yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp19.123,- juta atau naiknya kerugian sebesar 145,90%
di bandingkan dengan Jumlah laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp13.107,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya laba bruto sebesar Rp63.696,- juta
atau turun sebesar 75,66% dari periode sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.107,juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp8.376,- juta atau naik sebesar 177,05% di bandingkan dengan
Jumlah rugi usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.731,- juta. Hal
ini terutama disebabkan oleh laba bruto yang mengalami kenaikan sebesar Rp45.457,- juta atau naik
sebesar 129,21% dari periode sebelumnya.
Penghasilan (Beban) Lain-Lain
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017
adalah sebesar Rp(9.183),- juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp(5.565),- juta atau turun sebesar
153% dari periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp(3.618),- juta. Hal ini
terutama disebabkan oleh beban penurunan nilai aset pertambangan yang naik sebesar Rp4.155,- juta
dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,-.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp(24.649),- juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp5.117,- juta atau naik sebesar 17,19% di
bandingkan dengan Jumlah penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp(29.766),- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada laba penjualan
aset tetap sebesar Rp6.970,- juta atau naik sebesar 8.712,5%. serta laba (rugi) selisih kurs yang naik
sebesar Rp22.701,- juta atau naik sebesar 123,52% dari periode sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp(29.766),- juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp53.788,- juta atau turun sebesar
223,91% di bandingkan dengan Jumlah penghasilan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp24.022,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada
laba penjualan asset tetap sebesar Rp49.861,- juta atau turun sebesar 99,84% dan laba (rugi) selisih kurs
sebesar Rp6.851,- juta atau sebesar 59,43% dari periode sebelumnya.
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Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan pada periode empat bulan yang berakhir pada
tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp6.749,- juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp23.418,- juta
atau naik sebesar 140,48% dari periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 sebesar
Rp(16.669),- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan yang mengalami kenaikan sebesar
Rp27.575,- juta atau naik sebesar 34,78% dari periode sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 adalah sebesar Rp(30.665),- juta. yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp14.006,- juta atau
naiknya kerugian sebesar 84,07% di bandingkan dengan Jumlah laba sebelum beban pajak penghasilan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp(16.659),- juta. Hal ini terutama
disebabkan oleh penurunan laba bruto sebesar Rp63.696,- juta atau turun sebesar 75,66% dari periode
sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp(16.659),- juta. yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp45.412,- juta atau naik
sebesar 157,94% di bandingkan dengan Jumlah laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp28.753,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh
penurunan total penghasilan (beban) lain-lain sebesar Rp53.788,- juta atau turun sebesar 223,91% dari
periode sebelumnya.
Laba (Rugi) Neto
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah laba (rugi) neto pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2017 adalah sebesar
Rp2.632,- juta yang merupakan kenaikan sebesar Rp19.777,- juta atau naik sebesar 115,35% dari periode
empat bulan yang berakhir pada tangal 30 April 2016 sebesar Rp(17.145),- juta. Hal ini terutama
disebabkan oleh kenaikan laba (rugi) usaha sebesar Rp28.984,- juta atau naik sebesar 222,08% dari
periode sebelumnya. Kenaikan jumlah Laba neto Perseroan diakibatkan oleh adanya konsumen baru yaitu
Global Base Development HK Pte. Ltd, Hongkong sebesar Rp45.754,- juta atau 44% dari total.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Rugi Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp(34.937)
juta. yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp17.415,- juta atau naiknya kerugian sebesar 99,39% di
bandingkan dengan jumlah Rugi Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp(17.522) juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bruto sebesar Rp63.696,- juta atau
turun sebesar 75,66% serta laba (rugi) usaha yang mengalami sebesar Rp(19.123),- juta atau rugi sebesar
145,90% dari periode sebelumnya. Kenaikan jumlah rugi neto perseroan diakibatkan oleh harga
komoditas yang menurun sesuai dengan indeks London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Metals
Market (SMM).
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Rugi Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp(17.522),juta. yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp46.785,- juta atau turun sebesar 159,88% di
bandingkan dengan Jumlah Laba Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
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Rp29.263,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh beban usaha yang naik sebesar Rp39.081,- juta atau
naik sebesar 122,14%. kenaikan pada penghasilan (beban) lain lain sebesar Rp(53.787),- juta atau naik
sebesar 223,91%. serta kenaikan pada laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp(45.412),juta atau naik sebesar 157,94% dari periode sebelumnya. Walaupun harga harga komoditas naik pada
tahun 2015 sesuai dengan indeks London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Metals Market (SMM),
tetapi beban Perseroan mengalami kenaikan diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi pertambangan yang
banyak dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2015.
Penghasilan (beban) Komprehensif lain
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain-lain pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
30 April 2017 adalah sebesar Rp(602),- juta yang merupakan kenaikan sebesar Rp(609) atau naik sebesar
8164,59% dari periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016 sebesar Rp7,- juta. Hal ini
terutama disebabkan oleh kenaikan beban pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp813,juta atau naik sebesar 8.130%. serta kenaikan beban pajak penghasilan terkait sebesar Rp203,- juta atau
naik sebesar 10.150% dari periode sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 adalah sebesar Rp23,- juta. yang merupakan kenaikan sebesar Rp40,- juta atau naik sebesar 235,29%
di bandingkan dengan Jumlah penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp(17),- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada
pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp53,- juta atau naik sebesar 230,43% dari periode
sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah pendapatan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp(17),- juta. yang merupakan penurunan sebesar Rp629,- juta atau turun sebesar
102,78% di bandingkan dengan Jumlah pendapatan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp612,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh
penurunan pada pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp839,- juta atau naik sebesar
102,81% dari periode sebelumnya.
Total Laba (Rugi) Komprehensif
Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016
Jumlah laba (rugi) komprehensif pada periode yang berakhir tanggal 30 April 2017 adalah sebesar
Rp2.030,- yang merupakan kenaikan sebesar Rp19.166,- juta atau naik sebesar 111,83% dibandingkan
dengan jumlah laba (rugi) komprehensif pada periode empat bulan yang berakhr pada tanggal 30 April
2016 sebesar Rp(17.137),- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan sebesar
Rp27.575,- juta atau naik sebesar 34,78%.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Rugi Komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp(34.914),- juta. yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp17.375,- juta atau naiknya kerugian
sebesar 99,08% di bandingkan dengan Jumlah Rugi Komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 sebesar Rp(17.539),- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan
sebesar Rp176.193,- juta atau menurun sebesar 56,03% dari periode sebelumnya.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Rugi Komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp(17.539),- juta. yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp47.414- juta atau naiknya kerugian
sebesar 158.71% di bandingkan dengan Jumlah laba Komprehensif pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014 sebesar Rp29.875,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya beban pokok
penjualan sebesar Rp125.766,- juta atau naik sebesar 120,33% dari periode sebelumnya.
3.2. ANALISA LAPORAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Tabel berikut merupakan komposisi Aset Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April
2017, serta tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 :
dalam Jutaan Rupiah
30 April
ASET

31 Desember

2017

2016

2015

2014

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha - Pihak ketiga
Piutang lain-lain – pihak ketiga
Piutang lain-lain -pihak berelasi
Persediaan
Pajak dibayar dimuka
Bagian lancar beban dibayar di muka dan
uang muka
Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Piutang pihak berelasi

5.494

13.494

67.422

73.740

45.302

-

-

9.509

-

-

22

149

132

-

-

-

110.324

94.554

148.731

11.183

374

-

-

-

7.446

1.144

266

1.280

169.072

109.192

216.441

95.861

20.605

623

18.462
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Investasi pada Entitas Asosiasi
Aset tetap - neto

608
183.356

1.541
193.835

2.589
246.972

3.742
217.705

Aset pertambangan - neto
Beban dibayar di muka dan uang muka –
setelah dikurangi bagian lancar

167.025

169.733

67.889

67.500

69.769

68.870

60.742

-

Aset pajak tangguhan

6.099

6.335

7.809

8.666

Beban ditangguhkan

2.800

800

-

-

Deposito yang dibatasi penggunaannya

5.886

5.915

8.800

3.876

Total Aset Tidak Lancar

456.149

447.652

413.263

301.559

TOTAL ASET

625.221

556.844

629.704

397.420

92.569

93.330

105.583

91.179

9.755

7.569

4.080

548

36.448

75

-

-

82.121

38.550

13.802
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LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Utang lain-lain – pihak ketiga jangka pendek
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Beban masih harus dibayar
Uang muka penjualan
Utang pajak
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang Bank

3.353

3.078

144

1.840

-

8.556

-

33.576

2.479

1.083

213

49

17.191

22.171

27.733

27.807

Utang pembiayaan

1.814

1.420

93

976

Utang sewa guna usaha

5.082

4.587

-

-

3.931

3.930

4.692

-

254.743

184.349

156.340

156.010

760

153.219

388.141

213.528

34.790

35.074

75.852

-

15.456

19.746

43.037

63.819

994

1.049

162

107

3.146

2.506

-

-

1.780

844

634

432

14.557

13.091

8.658

4.105

71.483

225.529

516.484

281.991

326.226

409.878

672.824

438.001

Utang pihak berelasi - jangka pendek
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pihak berelasi – jangka panjang
Utang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
Utang Bank
Utang pembiayaan
Utang sewa guna usaha
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Provisi untuk beban reklamasi
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS

Tabel berikut merupakan komposisi Ekuitas Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April
2017 serta tanggal-tanggal 31 Desember 2016. 2015 dan 2014 :
dalam jutaan Rupiah
30 April
2017

31 Desember
2016

2015

2014

EKUITAS
Modal saham –
-nilai nominal Rp100 per lembar saham pada tanggal 30 April
2017
-nilai nominal Rp100.000 per lembar saham pada tanggal 31
Desember 2016, 2015 dan 2014
Modal dasar –
16.000.000.000 lembar saham pada tanggal 30 April 2017,
10.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016.
250.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015.
100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh –
4.000.000.000 lembar saham pada tanggal 30 April 2017
2.500.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016.
250.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015.
100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014

400.000

250.000

25.000

10.000

(101.005)

(103.034)

(68.120)

(50.581)

Total Ekuitas (Defisiensi Modal)-Neto

298.995

146.966

(43.120)

(40.581)

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)-NETO

625.221

556.844

629.704

397.420

Defisit
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Total Aset
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp625.221,- juta. mengalami kenaikan sebesar
Rp68.377,- juta atau naik sebesar 12,27% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar
Rp556.844,- juta . Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada total aset lancar sebesar Rp59.880,juta. atau naik sebesar 54,84% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Asset pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp556.844,- juta. mengalami penurunan
sebesar Rp72.860,- juta atau turun sebesar 11,57% dari jumlah Asset tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp629.704,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada total asset lancar sebesar Rp107.249,juta atau turun sebesar 49,55% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Asset pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp629.704,- juta. mengalami kenaikan
sebesar Rp232.284,- juta atau naik sebesar 58,45% dari jumlah Asset tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp397.420,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada total asset lancar sebesar Rp120.580,juta atau naik sebesar 125,79%. dan kenaikan pada total asset tidak lancar sebesar Rp111.703,- juta atau
naik sebesar 37,04% dari periode sebelumnya.
Aset Lancar
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset lancar pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp169.072,- juta. mengalami kenaikan
sebesar Rp59.880,- juta atau naik sebesar 54,84% dari jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016
sebesar Rp109.192,- juta. hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada piutang usaha pihak ketiga
sebesar Rp45.302,- juta dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,- serta kenaikan pada persediaan
sebesar Rp15.770,- juta atau naik sebesar 16,68%.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp109.192,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp107.249,- juta atau turun sebesar 49,55% dari jumlah Aset Lancar tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp216.441,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan
setara kas sebesar Rp53.927,- juta atau turun sebesar 79,99%. dan penurunan persediaan sebesar
Rp54.177,- juta atau turun sebesar 36,43% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp216.441,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp120.580,- juta atau naik sebesar 125,79% dari jumlah Aset Lancar tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp95.861,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada persediaan
sebesar Rp137.548,- juta atau naik sebesar 1.230% dari periode sebelumnya.
Kas dan setara kas
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
jumlah kas dan setara kas pada tangal 30 April 2017 adalah sebesar Rp5.494,- juta. mengalami penurunan
sebesar Rp8000,- juta atau turun sebesar 59,29% dari jumlah kas dan setara kas yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 sebesar 13.494,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan
jumlah dana dalam mata uang rupiah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar
Rp114,- juta atau turun sebesar 99,17%. serta penurunan dana dalam mata uanga dollar amerika serikat
pada PT. Bank DBS Indonesia sebesar Rp8.213,- juta atau turun sebesar 75,89% dari periode sebelumnya.
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Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp13.494,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp53.928,- juta atau turun sebesar 79,99% dari jumlah Kas dan setara kas anggal 31
Desember 2015 sebesar Rp67.422,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada deposito
berjangka sebesar Rp62.000,- juta atau turun menjadi Rp0,- dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp67.422,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp6.318,- juta atau turun sebesar 8,57% dari jumlah Kas dan setara kas tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp73.740,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada deposito
berjangka sebesar Rp6.000,- juta atau turun sebesar 8,82% dari periode sebelumnya.
Persediaan
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
jumlah persediaan pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp110.323,- juta. mengalami kenaikan
sebesar Rp15.770,- juta atau naik sebesar 16,68% dari jumlah persediaan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp94.554,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada persediaan
produk Ore-Galena sebesar Rp12.896,- juta, dari persediaan periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,-.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp94.554,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp54.177,- juta atau turun sebesar 36,43% dari jumlah persediaan tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp148.731,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan pada
Zinc (zn) sebesar Rp40.054,- juta atau berkurang menjadi Rp0,-. dan penurunan persediaan Galena- Timbal
(pb) sebesar Rp22.465,- juta atau berkurang menjadi Rp0,-. Berkurangnya persediaan dikarenakan pada
tahun 2016 perseroan melakukan penjualan terhadap seluruh persediaan Zinc (Zn) dan Galena-Timbal (Pb)
dikarenakan tingginya permintaan terhadap produk Zinc (Zn) dan Galena-Timbal (Pb).
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp148.731,- juta. mengalami kenaikan
sebesar Rp137.548,- juta atau naik sebesar 1,230% dari jumlah persediaan tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp11.183,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada persediaan Zinc (zn) sebesar
Rp40.053,- juta dari periode sebelumnya yang berjumlah 0,-. persediaan Ore (fe) naik sebesar Rp71.777,juta dari periode sebelumnya yang berjumlah 0,-. serta persediaan Galena- Timbal (pb) naik sebesar
Rp22.465,- juta dari periode sebelumnya yang berjumlah 0,-.
Bagian lancar beban dibayar di muka dan uang muka
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah bagian lancar beban dibayar dimuka dan uang muka pada tangal 30 April 2017 adalah sebesar
Rp7.446,- juta. mengalami kenaikan sebesar Rp6.302,- juta atau naik sebesar 550,67% dari jumlah bagian
lancar beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.144,-juta. Hal
ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada uang muka pembelian alat besar sebesar Rp3.725,- juta dari
periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,-. Kenaikan pada uang muka pembelian kendaraan sebesar
Rp1.229,- juta dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,- kenaikan pada uang muka pembelian mesin
sebesar Rp854,- juta dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,- serta kenaikan pada uang muka
kontraktor drilling sebesar Rp372,- juta dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,-
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Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Bagian lancar beban dibayar di muka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp1.144,- juta. mengalami kenaikan sebesar Rp878,- juta atau naik sebesar 329,14% dari jumlah
Bagian lancar beban dibayar di muka dan uang muka tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp267,- juta. Hal
ini terutama disebabkan oleh uang muka pada investasi yang naik sebesar Rp8.100,- juta atau naik sebesar
76,24% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Bagian lancar beban dibayar di muka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp267,- juta. mengalami penurunan sebesar Rp1.013,- juta atau turun sebesar 79,17% dari jumlah
Bagian lancar beban dibayar di muka dan uang muka tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.280,- juta.
Hal ini terutama disebabkan oleh uang muka sparepart dan bahan peledak yang turun sebesar Rp1.067,juta atau berkurang menjadi Rp0,-.
Total Aset Tidak Lancar
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp456.148,- juta. mengalami kenaikan
sebesar Rp8.497,- juta atau naik sebesar 1,89%. dari jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember
2016 sebesar Rp447.652,-juta. hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi sebesar
Rp19.982,- juta atau naik sebesar 3.207,38%. serta kenaikan pada beban ditangguhkan sebesar Rp2000,juta atau naik sebesar 250% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp447.652,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp34.389,- juta atau naik sebesar 8,32% dari jumlah Aset Tidak Lancar tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp413.263,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset
pertambangan neto yang naik sebesar Rp101.844,- juta atau naik sebesar 150,02% dari periode
sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp413.263,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp111.704,- juta atau naik sebesar 37,04% dari jumlah Aset Tidak Lancar tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp301.559,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban dibayar
di muka dan uang muka setelah dikurangi bagian lancar sebesar Rp60.742,- juta atau naik dari periode
sebelumnya yang berjumlah Rp0,-.
Aset Tetap
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset tetap pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp183.356,- mengalami penurunan sebesar
Rp10.478,- juta atau turun sebesar 5,40% dari jumlah aset tetap tanggal 31 Desember 2016 sebesar
Rp193.384,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan pada penyisihan penurunan nilai sebesar
Rp3.257,- juta atau naik sebesar 18,09% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp193.834,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp53.138,- juta atau turun sebesar 21,52% dari jumlah Aset Tetap tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp246.972,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pengurangan asset tanah
sebesar Rp2.564,- juta atau berkurang sebesar 14,96%. pengurangan pada asset alat berat sebesar
Rp32.989,- atau berkurang sebesar 22,84% dari periode sebelumnya.
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Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp246.972,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp29.268,- juta atau naik sebesar 13,44% dari jumlah Aset Tetap tanggal 31 Desember
2014 sebesar Rp217.705,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan asset bangunan dan dermaga
sebesar Rp11.900,- juta atau naik sebesar 42,58%. kenaikan pada asset alat berat sebesar Rp36.555,- juta
atau naik sebesar 33,89% dari periode sebelumnya.
Aset Pertambangan
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah aset pertambangan pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp167.025,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp2.708,- juta atau turun sebesar 1,60% dari jumlah aset pertambangan tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp169.733,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pertambahan pada
akumulasi amortisasi saldo awal sebesar Rp4.406,- juta atau naik sebesar 7,83% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Aset Pertambangan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp169.733,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp101.844,- juta atau naik sebesar 150,02% dari jumlah Aset Pertambangan tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp67.889,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan pada asset
pertambangan sebesar Rp106.317,- juta atau sebesar 2.558,77% dibandingkan dengan periode
sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Aset Pertambangan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp67.889,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp389,- juta atau naik sebesar 0,58% dari jumlah Aset Pertambangan tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp67.500,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan pada asset
pertambangan sebesar Rp4.155,- juta naik dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berjumlah
Rp0,-.
Total Liabilitas
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah total liabilitas pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp326.226,- juta mengalami penurunan
sebesar Rp83.653,- juta atau turun sebesar 20,41% dari jumlah total aset pada tanggal 31 Desember 2016
sebesar Rp409.879,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada jumlah total liabilitas jangka
panjang sebesar Rp154.046,- juta atau turun sebesar 68,30% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp409.879,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp262.946,- juta atau turun sebesar 39,08% dari Total Liabilitas tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp672.824,- juta. Hal ini disebabkan oleh total liabilitas jangka panjang yang mengalami
penurunan sebesar Rp290.954,- juta atau turun sebesar Rp56,33% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp672.824,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp234.823,- juta atau naik sebesar 53,61% dari jumlah Total Liabilitas tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp438.001,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh total liabilitas jangka panjang
yang mengalami kenaikan sebesar Rp234.494,- juta atau naik sebesar 83,16% dari periode sebelumnya.
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Liabilitas Jangka Pendek
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp254.743,- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp70.394,- juta atau naik sebesar 38,19% dari jumlah liabilitas jangka pendek yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp184.349,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh
adanya kenaikan pada utang usaha pihak berelasi sebesar Rp36.373,- juta atau naik sebesar 48.497,97%.
serta kenaikan pada utang lain lain pihak ketiga jangka pendek sebesar Rp43.571,- juta atau naik sebesar
113,02% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp184.349,- juta.
mengalami kenaikan sebesar Rp28.009,- juta atau naik sebesar 17,92% dari jumlah Liabilitas Jangka
Pendek tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp156.340,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh Utang lainlain pihak ketiga jangka pendek yang mengalami kenaikan sebesar Rp24.748,- juta atau naik sebesar
179,30% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp156.340,- juta.
mengalami kenaikan sebesar Rp329,- juta atau naik sebesar 0,21% dari jumlah Liabilitas Jangka Pendek
tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp156.011,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada
Utang bank jangka pendek sebesar Rp14.404,- atau naik sebesar 15.80%. utang lain-lain pihak ketiga
jangka pendek sebesar Rp13.767,- atau naik sebesar 38.866,51%. utang pihak berelasi jangka pendek
sebesar Rp4.692,- juta dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp0,-.
Utang Bank Jangka Pendek
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp92.569,- juta mengalami
penurunan sebesar Rp761,- juta atau turun sebesar 0,81% dari jumlah utang bank yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah fasilitas kredit
ekspor 1 dari PT. Bank Central Asia Tbk. Sebesar Rp285,- juta atau turun sebesar 0,81%. serta penurunan
jumlah fasilitas kredit ekspor 2 dari PT. Bank Central Asia Tbk. Sebesar Rp476,- juta atau turun sebesar
0,82% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp93.330,- juta.
mengalami penurunan sebesar Rp12.253,- juta atau turun sebesar 11.61% dari jumlah Utang Bank Jangka
Pendek tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp105.583,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan
hutang kepada PT. Bank Central Asia Tbk kredit lokal sebesar Rp9.759,- juta atau turun menjadi Rp0,-.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp105.583,- juta.
mengalami kenaikan sebesar Rp14.404,- juta atau naik sebesar 15,80% dari jumlah Utang Bank Jangka
Pendek tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp91.179,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan
hutang kepada PT. Bank Central Asia Tbk kredit lokal sebesar Rp4.992,- juta atau naik 104,7% dari periode
sebelumnya.
Utang lain-lain - Pihak Ketiga jangka pendek
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah utang lain-lain pihak ketiga jangka pendek pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp82.121,mengalami kenaikan sebesar Rp43.571,- juta atau naik sebesar 113,02% dari jumlah utang lain-lain pihak
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ketiga jangka pendek tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp38.550,- juta. Hal ini terutama disebabkan
oleh adanya penambahan utang lain-lain pihak ketiga jangka pendek bagian jangka panjang yang jatuh
tempo satu tahun kepada Beta Power Pte. Ltd. Singapura sebesar Rp43.641,- juta dari sebelumnya yang
berjumlah Rp0,Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang lain-lain - Pihak Ketiga jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp38.550,- juta. mengalami kenaikan sebesar Rp24.748,- juta atau naik sebesar 179,30% dari jumlah
Utang lain-lain - Pihak Ketiga jangka pendek tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.802,- juta. Hal ini
terutama disebabkan oleh utang kepada Herman Ng sebesar Rp15.000,- , utang kepada PT. Kinbalu
perkasa sebesar Rp5.000,- juta, utang kepada Kenny Bill sebesar Rp5000,- juta,-.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang lain-lain - Pihak Ketiga jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
RpRp13.802,- juta. mengalami kenaikan sebesar Rp13.767,- juta atau naik sebesar 38.866,51% dari jumlah
Utang lain-lain - Pihak Ketiga jangka pendek tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp35,- juta. Hal tersebut
terutama disebabkan adanya utang kepada Arie Chandra sebesar Rp13.795,- atau naik dari periode
sebelumnya yang berjumlah Rp0,-.
Utang Bank yang jatuh tempo dalam satu tahun
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar
Rp17.191,- juta. mengalami penurunan sebesar Rp4.981,- juta atau turun sebesar Rp22,46% dari utang
bank yag jatuh tempo dalam satu tahun tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp22.171,- juta. Hal ini
terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 2 dari PT. Bank
DBS Indonesia sebesar Rp4.879,- juta atau turun sebesar 50,40% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang Bank yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp22.171,- juta. mengalami penurunan sebesar Rp5.662,- juta atau turun sebesar 20,05% dari jumlah
Utang Bank yang jatuh tempo dalam satu tahun tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp27.733,- juta. Hal
ini terutama disebabkan adanya penurunan hutang pada Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 2 sebesar
Rp5.228,- juta atau turun sebesar 35,07% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang Bank yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
RpRp27.733,- juta. mengalami penurunan sebesar Rp74,- juta atau naik sebesar 0,26% dari jumlah Utang
Bank yang jatuh tempo dalam satu tahun tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp27.807,- juta. Hal ini
terutama disebabkan adanya penurunan hutang pada Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 1 sebesar
Rp2.797,- juta atau turun dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp0,-.
Liabilitas Jangka Panjang
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp71.483,- juta mengalami
penurunan sebesar Rp154.046,- juta atau turun sebesar 68,30% dari liabilitas jangka panjang tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp225.530,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada utang
pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp152.459,- juta atau turun sebesar 99,50% dari periode
sebelumnya.
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Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp225.530,- juta.
mengalami penurunan sebesar Rp290.954,- juta atau turun sebesar 56,33% dari jumlah Liabilitas Jangka
Panjang tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp516.484,- juta. Hal ini terutama disebabkan oeh adanya
penurunan pada utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp234.922,- juta atau turun sebesar 60,52%.
utang lain-lain pihak ketiga jangka panjang sebesar Rp40.777,- juta atau turun sebesar 53,76% dari
periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp516.484,- juta.
mengalami kenaikan sebesar Rp234.494,- juta atau naik sebesar 83,16% dari jumlah Liabilitas Jangka
Panjang tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp281.991,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya
kenaikan pada utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp174.613,-,- juta atau naik sebesar 81,78%.
utang lain-lain pihak ketiga jangka panjang naik sebesar Rp75.852,- juta atau naik dari periode sebelumnya
yang berjumlah Rp0,-.
Utang Pihak Berelasi
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah utang pihak berelasi pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp760,- juta mengalami penurunan
sebesar 99,50% dari jumlah utang pihak berelasi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp153.219,- juta. Hal
ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada utang pihak berelasi yang tidak akan dikonversi
menjadi modal sebesar Rp1.148,- juta menjadi Rp0,-. utang pihak berelasi yang akan dikonversi menjadi
modal sebesar Rp150.000,- juta menjadi Rp0,Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp153.219,- juta. mengalami
penurunan sebesar Rp234.922,- juta atau turun sebesar 60,52% dari jumlah Utang Pihak Berelasi tanggal
31 Desember 2015 sebesar Rp388.141,- juta. Hal ini disebabkan adanya penurunan utang pihak berelasi
yang tidak akan dikonversi menjadi modal sebesar Rp80.493,- juta atau turun sebesar 98,59%. penurunan
utang pihak berelasi yang akan dikonversi menjadi modal sebesar Rp150.500,- juta atau turun sebesar
50,08% dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp388.14- juta. mengalami
kenaikan sebesar Rp174.613,- juta atau naik sebesar 81,78% dari jumlah Utang Pihak Berelasi tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp213.528,- juta. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada utang pihak
berelasi yang akan dikonversi menjadi modal sebesar Rp300.500,- juta atau naik dari periode sebelumnya
yang berjumlah Rp0,Utang lain-lain - Pihak ketiga
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah utang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp34.790,- juta mengalami
penurunan sebesar Rp285,- juta atau turun sebesar 0,81% dari utang lain-lain pihak ketiga tanggal 31
Desember 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang lain-lain - Pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp35.074,- juta.
mengalami penurunan sebesar Rp40.778,- juta atau turun sebesar 53,76% dari jumlah Utang lain-lain Pihak ketiga tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp75.852,- juta hal ini disebabkan penurunan utang pada
Beta Power Pte. Ltd, Singapura.
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Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang lain-lain - Pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp75.852,- juta.
mengalami kenaikan sebesar Rp75.852,- juta atau naik sebesar 100% dari jumlah Utang lain-lain - Pihak
ketiga tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0,- juta. Hal ini disebabkan perseroan melakukan pinjaman
kepada Beta Power Pte. Ltd, Singapura dalam bentuk dollar amerika serikat.
Utang Bank Jangka Panjang
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah utang bank jangka panjang pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp15.456,- juta atau turun
sebesar Rp4.290,- juta atau turun sebesar 21,73% dari jumlah utang bank jangka panjang pada tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp19.746,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan Fasilitas
Amortizing Loan Term Facility 2 sebesar Rp4.879,- juta atau turun sebesar 50,40% dari periode
sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19.746,- juta.
mengalami penurunan sebesar Rp23.291,- juta atau turun sebesar 54,12% dari jumlah Utang Bank Jangka
Panjang tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp43.037,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya
penurunan Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 2 sebesar Rp15.166,- juta atau turun sebesar 61.04%.
penurunan Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 3 sebesar Rp13.687,- juta atau turun sebesar 29,80%
dari periode sebelumnya.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar RpRp43.037,- juta.
mengalami penurunan sebesar Rp20.782,- juta atau turun sebesar 32,56% dari jumlah Utang Bank Jangka
Panjang tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp63.819,- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya
penurunan Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 1 sebesar Rp2.797,- juta atau turun menjadi Rp0,- ,
penurunan Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 2 sebesar Rp11.003,- juta atau turun sebesar 30,69%.
penurunan Fasilitas Amortizing Loan Term Facility 3 sebesar Rp7.055,- juta atau turun sebesar 13,32% dari
periode sebelumnya.
Jumlah Ekuitas
Pada tanggal 30 April 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016
Jumlah ekuitas pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp298.995,- juta atau naik sebesar Rp152.029,juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal dasar sebesar Rp1.000.000,- juta
menjadi Rp1.600.000. juta dan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp150.000,juta yang berasal dari konversi utang pihak berelasi serta menyetujui perubahan nilai nominal saham
perusahaan dari Rp100.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham sehingga modal dasar
menjadi 16.000,- juta lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 4.000,- juta
lembar saham.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp146.966,- juta. mengalami kenaikan
sebesar Rp190.086,- juta atau naik sebesar 440,83% dari jumlah Ekuitas tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp(43.120),- juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adaya penambahan modal ditempatkan dan
disetor penuh sebanyak 2.250.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp225.000,- juta yang berasal dari
konversi utang pihak berelasi. sehingga saham perusahaan berubah dari 250.000 lembar saham dengan
nilai Rp25.000,- juta menjadi 2.500.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp250.000,- juta.
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Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp(43.120),- juta. mengalami kenaikan
deficit sebesar Rp2.539,- juta atau naiknya deficit sebesar 6,26% dari jumlah Ekuitas tanggal 31 Desember
2014 sebesar Rp(40.581),- juta. Hal ini terutama disebabkan Karena Perusahaan melakukan penambahan
modal dasar. ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 150.000 lembar saham dengan nilai sebesar
Rp15.000. juta,- sehingga saham Perusahaan berubah dari 100.000 lembar saham dengan nilai Rp10.000
juta,- menjadi 250.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp25.000. juta,3.3. ANALISA ARUS KAS
Tabel berikut merupakan komposisi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2017, serta
tanggal-tanggal 31 Desember 2016. 2015 dan 2014 :
dalam jutaan Rupiah
30 April

31 Desember

2017

2016

2015

2014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
pendapatan bunga
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga

53.000
16

146.831
1.919

290.400
3.187

168.320
5.380

(43.634)

(31.036)

(330.356)

(68.662)

Pembayaran bunga

(6.701)

(12.697)

(11.711)

(17.174)

Pembayaran untuk pajak penghasilan

(4.667)

(6.128)

(3.185)

(6.165)

Pembayaran kepada karyawan

(2.946)

(5.926)

(13.743)

(14.076)

Pembayaran untuk kegiatan usaha lainnya - neto

(6.345)

(7.316)

(77.087)

(26.470)

85.648

(142.494)

41.152

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Operasi

(11.278)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Peningkatan uang muka pembelian aset tetap

(6.009)

(300)

(50.000)

-

Peningkatan beban ditangguhkan

(2.000)

(800)

-

-

(900)

(8.100)

29

2.885

(4.924)

(2.681)

-

(110.472)

(4.155)

-

Perolehan aset tetap

-

(13.842)

(52.295)

(61.588)

Peningkatan penjualan aset tetap

-

36.960

80

107.865

Penurunan invetasi

-

-

(8.879)

(93.668)

(121.919)

42.871

43.288

59.432

89.647

-

(19.980)

(465)

(18.462)

(70)

(132)

-

-

-

(9.271)

(28.853)

(20.855)

(23.992)

Peningkatan uang muka invetasi
Pencairan (penempatan) deposito yang dibatasi
pengunaanya
Penambahan aset pertambangan

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Investasi

(10.625)

-

-

(725)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pihak ketiga
Penambahan piutang pihak berelasi
Penambahan piutang lain-lain - pihak berelasi
Pembayaran Bank Jangka Panjang
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Penerimaan Dari Utang Sewa Guna Usaha

2.832

(8.456)

Pembayaran Dari Utang Pihak Berelasi

(2.458)

(10.685)

(131.888)

(69.743)

Pembayaran Dari Utang Sewa Guna Usaha

(1.697)

(3.322)

-

(47)

Penerimaan Dari Utang Pembiayaan
Penerimaan Dari (Pembayaran Untuk) Utang Bank
Jangka Pendek

875

567

-

-

(761)

(12.253)

14.404

2.356

Pembayaran Dari Utang Pembiayaan

(536)

(1.058)

(986)

(2.944)

(2)

(75.463)

(28)

(77)

Penerimaan Dari Pelunasan Piutang Pihak Berelasi

-

18.303

70

-

Penerimaan Dari Utang Pihak Berelasi

-

-

311.193

10.170

Tambahan Modal Disetor
Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)
Aktifitas Pendanaan

-

-

15.000

-

12.158

(45.907)

258.095

84.348

PENURUNAN NETO - KAS DAN SETARA KAS

(8.000)

(53.928)

(6.318)

(325)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

13.494
5.494

67.422
13.494

73.740
67.422

74.065
73.740

Pembayaran Dari Pihak Ketiga

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017
Arus kas yang dieroleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebesar Rp(11.278),- juta dimana
didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp53.000,- juta. dan pendapatan
bunga sebesar Rp16,- juta sementara pembayaran digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan
pihak ketiga, pembayaran bunga, pembayaran untuk pajak penghasilan, pembayaran kepada karyawan,
pembayaran untuk kegiatan operasional lain masing masing sebesar Rp43.436,- juta. Rp6.701,- juta.
Rp4.667,- juta. Rp2.946,- juta. dan Rp6.345,- juta.
Arus kas yang diperoleh dari ( digunakan untuk) aktivitas investasi sebesar Rp(8.879),- juta. Dimana
didapatkan melalui aktivitas pencairan deposito yang dibatasi penggunaannya yaitu sebesar Rp29,- juta,
Sementara pembayaran digunakan untuk peningkatan uang muka investasi, peningkatan beban
ditangguhkan. peningkatan uang muka pembelian asset tetap masing masing sebesar Rp900,- juta.
Rp2000,- juta dan Rp6.009,- juta.
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp12.158,- juta. Dimana
didapatkan dari penerimaan pihak ketiga sebesar Rp43.288,- juta, penambahan piutang pihak berelasi
Rp(20.114),- juta pembayaran bank jangka panjang Rp(9.271),- juta penerimaan dari utang sewa guna
usaha Rp2.832,- juta pembayaran dari utang pihak berelasi Rp(2.458),- juta pembayaran dari utang sewa
guna usaha Rp(1.697),- juta penerimaan dari utang pembayaan Rp875,- juta, penerimaan (pembayaran
untuk) Utang bank jangka pendek Rp(760),- juta, pembayaran dari utang pembiayaan Rp(536),- juta,
pembayaran dari pihak ketiga Rp(2),- juta.
Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp85.648,- juta. dimana didapatkan melalui aktivitas
penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp146.831,- juta dan pendapatan bunga sebesar Rp1.919,- juta
sementara pembayaran digunakan untuk Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga. Pembayaran
bunga. Pembayaran untuk pajak penghasilan. Pembayaran kepada karyawan. Pembayaran untuk kegiatan
usaha lainnya masing-masing sebesar Rp31.026,- juta. Rp12.697,- juta. Rp6.128,- juta. Rp5.926,- juta dan
Rp7.316,- juta.
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Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp93.668,- juta dimana digunakan untuk
Penambahan aset pertambangan. Perolehan aset tetap. Peningkatan uang muka invetasi. Peningkatan
beban ditanguhkan dan Peningkatan uang muka pembelian aset tetap masing-masing sebesar
Rp110.472,- juta. Rp13.842,- juta. Rp8.100,- juta. Rp800,- juta dan Rp300,- juta. sementara penerimaan
kas didapatkan dari Peningkatan penjualan aset tetap dan pencairan deposito yang dibatasi masingmasing sebesar Rp36.960,- juta dan Rp2.885,- juta.
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp(45.907),-juta. Dimana
didapatkan dari penerimaan pihak ketiga sebesar Rp59.432,- juta, penambahan piutang pihak berelasi
Rp(465),- juta, pembayaran bank jangka panjang Rp(28.853),- juta penerimaan dari utang sewa guna
usaha Rp8.455,- juta, pembayaran dari utang pihak berelasi Rp(10.645),- juta pembayaran dari utang sewa
guna usaha Rp(3.322),- juta, penerimaan (pembayaran untuk) Utang bank jangka pendek Rp(12.253),juta, pembayaran dari utang pembiayaan Rp(1.058),- juta, pembayaran dari pihak ketiga Rp(75.463),- juta
dan penerimaan dari pelunasan piutang pihak berelasi Rp18.304,- juta.
Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp142.494,- juta. dimana didapatkan melalui
aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp290.400,- juta dan pendapatan bunga sebesar
Rp3.187,- juta sementara pembayaran digunakan untuk Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga.
Pembayaran bunga. Pembayaran untuk pajak penghasilan. Pembayaran kepada karyawan. Pembayaran
untuk kegiatan usaha lainnya masing-masing sebesar Rp330.356,- juta. Rp11.711,- juta. Rp3.185,- juta.
Rp13.743,- juta dan Rp77.087,- juta.
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp121.919,- juta dimana digunakan untuk
Penambahan aset pertambangan. Perolehan aset tetap. Peningkatan uang muka invetasi. Peningkatan
uang muka pembelian aset tetap dan penempatan deposito yang dibatasi masing-masing sebesar
Rp4.155,- juta. Rp52.230,- juta. Rp10.625,- juta. Rp50.000,- juta dan Rp4.924,- juta. sementara
penerimaan kas didapatkan Peningkatan penjualan aset tetap sebesar Rp80,- juta.
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp258.058,-juta. Dimana
didapatkan dari penerimaan pihak ketiga sebesar Rp89.647,- juta, penambahan piutang pihak berelasi
Rp(18.462),- juta, pembayaran bank jangka panjang Rp(20.855),- juta, pembayaran dari utang pihak
berelasi Rp(131.888),- juta, penerimaan (pembayaran untuk) Utang bank jangka pendek Rp14.404,- juta,
pembayaran dari utang pembiayaan Rp(1.051),- juta, pembayaran dari pihak ketiga Rp(28),- juta dan
penerimaan dari pelunasan piutang pihak berelasi Rp70,- juta, penerimaan dari utang pihak berelasi
Rp311.193,- dan tambahan modal disetor Rp15.000,- juta.

Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp41.152,- juta. dimana didapatkan melalui aktivitas
penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp168.320,- juta dan pendapatan bunga sebesar Rp5.380,- juta
sementara pembayaran digunakan untuk Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga. Pembayaran
bunga. Pembayaran untuk pajak penghasilan. Pembayaran kepada karyawan. Pembayaran untuk kegiatan
usaha lainnya masing-masing sebesar Rp68.662,- juta. Rp17.174,- juta. Rp6.165,- juta. Rp14.076,- juta dan
Rp26.470,- juta.
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp42.871,- juta dimana penerimaan kas
didapatkan dari Peningkatan penjualan aset tetap sebesar Rp107.865,- juta. sementara pengunaan arus
kas diperuntukan untuk Perolehan aset tetap. penempatan deposito yang dibatasi dan Peningkatan atau
penurunan invetasi masing-masing sebesar Rp61.588,- juta. Rp2.681,- juta. dan Rp725,- juta.
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Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp(84.348),-juta. Dimana
didapatkan dari penambahan piutang pihak berelasi Rp(70),- juta, pembayaran bank jangka panjang
Rp(23.992),- juta, pembayaran dari utang pihak berelasi Rp(69.743),- juta, pembayaran dari utang sewa
guna usaha Rp(47) penerimaan (pembayaran untuk) Utang bank jangka pendek Rp2.356,- juta,
pembayaran dari utang pembiayaan Rp(2.944),- juta, pembayaran dari pihak ketiga Rp(77),- juta dan
penerimaan dari utang pihak berelasi Rp10.170,- juta.
RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN
Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk periode empat bulan yang berakhir
pada tanggal 30 April 2017, serta tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014.
Rasio Keuangan

30 April 2017

31
Desember
2016

31 Desember
2015

31 Desember
2014

Current ratio

0,66

0,59

1,38

0,61

Quick ratio

0,23

0,08

0,43

0,54

Debt to asset ratio

52,18%

73,61%

106,85%

110,21%

Debt to equity ratio

109,11%

278,89%

-1560,34%

-1079,31%

Profit margin

2,46%

-25,27%

-5,57%

20,72%

Return on Asset

0,42%

-6,27%

-2,78%

7,36%

Return on Equity

0,88%

-23,77%

40,63%

-72,11%

Assets turnover ratio

0,17

0,25

0,50

0,36

Working capital turnover ratio

-1,25

-1,84

5,23

-2,35

Keterangan
LIQUIDITY RATIO

SOLVABILITY RATIO

PROFITABILITY RATIO

ACTIVITY RATIO

LIKUIDITAS
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek
dengan mengunakan asset lancar yang dimilikinya, Tingkat likuiditas diukur dengan :
Current Ratio yaitu perbandingan asset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu,
Current Ratio Perusahaan pada tanggal 30 April 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing
dan berturut-turut adalah 0,66x, 0,59x, 1,38x, dan 0,61x.
Quick Ratio yaitu perbandingan asset lancar yang dikurangi persedian terhadap liabilitas jangka pendek
pada waktu tertentu, Quick Ratio pada tanggal 30 April 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masingmasing dan berturut-turut adalah 0,23x, 0,08x, 0,43x, dan 0,54x.
SOVABILITAS
Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan
panjangnya baik dengan mengunakan seluruh assetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya,
Tingkat solvabilitas diukur dengan :
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Debt to Asset Ratio yaitu perbandingan total kewajiban baik pendek maupun panjang terhadap total aset
Perusahaan pada waktu tertentu, Debt to Asset Ratio Perusahaan pada tanggal 30 April 2017, serta
tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing dan berturut-turut adalah 52,18%,
73,61%, 106,85%, dan 110,21%.
Debt to Equity Ratio yaitu perbandingan total kewajiban baik pendek maupun panjang terhadap total
modal Perusahaan pada waktu tertentu, Debt to Equity Ratio pada tanggal 30 April 2017, serta tanggaltanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing dan berturut-turut adalah 109,11%, 278,89%,
(1.560,34)% dan (1.079,31)%,
PROFITABILITAS
Profitabilitas merupakan kemampuan Perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, asset
dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, Tingkat profitabilitas diukur dengan :
Profit Margin perbandingan pendapatan kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu, Profit
Margin Perusahaan pada tanggal 30 April 2017, serta tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
masing-masing dan berturut-turut adalah 2,46%,(25,27)%, (5,57)%, dan 20,72%.
Return to Asset perbandingan pendapatan komprehensive terhadap total aset pada waktu tertentu,
Return to Asset Perusahaan pada tanggal 30 April 2017, serta tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015
dan 2014, masing-masing dan berturut-turut adalah 0,42%, (6,27)%, (2,78)% dan 7,36%.
Return to Equity perbandingan pendapatan komprehensive terhadap total modal pada waktu tertentu,
Return to Equity Perusahaan pada tanggal 30 April 2017, serta tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015
dan 2014, masing-masing dan berturut-turut adalah 0,88%, (23,77)%, 40,63% dan (72,11)%.
EFEKTIVITAS
Tingkat Efektivitas menunjukan keefektifan sebuah perusahaan dalam mengunakan aktiva atau sumber
daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan, Tingkat efektivitas diukur dengan :
Asset turnover Ratio yaitu perbandingan pendapatan terhadap total modal kerja pada waktu tertentu,
Asset turnover Ratio Perusahaan pada tanggal 30 April 2017, serta tanggal-tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014, masing-masing dan berturut-turut adalah 0,17x, 0,25x, 0,50x dan 0,36x.
Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan bersih terhadap modal kerja yang didapat dari asset
lancar dikurangi utang lancar pada waktu tertentu, Working capital Ratio pada tanggal 30 April 2017,
serta tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing dan berturut-turut adalah
(1,25)x, (1,84)x, 5,23x, dan (2,35)x.
4.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA
a.

Cadangan Mineral
Perseroan merupakan perusahaan Pertambangan Mineral karena itu Total Cadangan Mineral dan
kinerja perseroan merupakan hal penting yang harus tetap dijaga dan dikembangkan oleh
perseroan, karena hal tersebut menenutukan besar atau kecilnya okupansi yang akan diterima
perseroan,

b.

Harga Sumberdaya Mineral
Secara Umum perubahan harga dari Sumberdaya Mineral khususnya Bijih besi (Fe), Perak (Ag),
Timbal (Pb) dan Seng (Zn) menentukan Jumlah pendapatan dan keuangan Perseroan, Semakin
banyak tingkat okupansi maka akan semakin banyak potensi perseroan untuk memperoleh laba,
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c.

Perolehan Laba
Kenaikan dan penurunan laba dari periode – periode yang diperbandingkan adalah disebabkan
oleh :
1. Hal – Hal yang menguntungkan :
- Peningkatan Jumlah Jumlah Explorasi
- Efesiensi biaya,
- Suku Bunga Kredit
- Keuntungan Penjualan Asset
2. Hal – Hal yang menjadi beban biaya
- Kenaikan biaya gaji,
- Kenaikan biaya perjalanan atau transportasi
- Kenaikan biaya material

5.

PENYEBAB TIMBULNYA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN
KINERJA
a. Kondisi Sosial dan Politik Indonesia
b. Kondisi Perekonomian secara Umum
c. Kebijakan Pemerintah mengenai Industri Pertambangan
d. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli yang Profesional
e. Kemampuan Perseroan dalam upaya Efisiensi Biaya
f. Kemampuan untuk tetap mempertahankan mutu dan kinerja Perseroan

6.

DAMPAK DARI FAKTOR-FAKTOR TERSEBUT TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA
Dampak faktor faktor tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan :
a. Tidak tercapainya target target yang telah ditentukan oleh Perseroan seperti Target Pendapatan
Jasa,efisiensi dan pencapaian laba rugi,
b. Berkurangnya kepercayaan Customer terhadap hasil mutu dan kinerja Perseroan yang
diakibatkan oleh kurangnya Sumber daya dan tenaga ahli yang berkualitas,
c. Peningkatan modal perseroan yang tidak tercapai
d. Perseroan terekspos resiko yang mungkin timbul

7.

LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH DALAM MEMINIMALISIR FAKTOR-FAKTOR TERSEBUT
Langkah langkah yang diambil perseroan untuk meminimalisir terhadap risiko risiko tersebut :
1. Fokus pada langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan
2. Monitoring implementasi langkah-langkah strategis
3. Menyusun action plan tindak lanjut hasil monitoring

8.

MANAJEMEN RISIKO
Aktivitas dalam sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas mengelola risiko, Risiko
dapat didefinisikan sebagai Volatilitas Outcome yang umumnya berupa nilai dari suatu Aktivitas Bisnis
sebuah perusahaan.

A. ADAPUN RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN
USAHA PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1.

Risiko terkait harga hasil tambang yang mengikuti siklus (cyclical) dan memiliki tingkat fluktuasi
signifikan
Hasil kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada harga penjualan hasil tambang yang
diperoleh Perseroan, Hasil tambang Perseroan saat ini adalah Besi, Timbal, Seng dan Perak semua
hasil tambang tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh harga global yang cenderung mengikuti
siklus dan memiliki tingkat fluktuasi signifikan, Pasar Besi, Timbal, Seng dan Perak dunia sensitif
terhadap perubahan tingkat kapasitas dan produksi pertambangan, pola permintaan dan
konsumsi, dimana sebagian besar di luar kendali Perseroan.
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Harga harga tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar kendali Perseroan, termasuk
cuaca, permasalahan distribusi dan perburuhan, Apabila harga Besi, Timbal, Seng dan Perak
mengalami penurunan yang berkepanjangan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif
dan material terhadap kelayakan ekonomis Perseroan, dikarenakan pendapatan yang
diproyeksikan dimasa depan tidak dapat mengimbangi biaya pengembangan, Akibat dari
penurunan harga komoditas ini Perseroan melakukan kajian ulang terhadap kelayakan ekonomis
dengan menggunakan harga Besi, Timbal, Seng dan Perak yang berbeda serta memperbaharui
perhitungan cadangan bijih, Apabila penurunan harga Besi, Timbal, Seng dan Perak terjadi pada
saat Perseroan telah memulai produksinya, Pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan
pada tingkat dimana kegiatan operasi menjadi tidak menguntungkan dan pada akhirnya
Perseroan menghentikan produksinya, Kondisi ini dapat memicu timbulnya kerugian apabila
biaya produksi lebih besar dari harga penjualan, dampak tersebut di atas pada akhirnya dapat
berdampak negatif terhadap kondisi hasil operasi, keuangan dan prospek usaha Perseroan.
B. ADAPUN RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
1.

Risiko Estimasi Cadangan Terbukti dan Terduga
Kuantitas dan kadar bijih yang terdapat di dalam laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral
yang ada dalam prospektus ini merupakan suatu perkiraan (estimasi) dan tidak dapat dianggap
sebagai indikasi yang akurat dari kuantitas atau kadar dari bijih yang telah diidentifikasi atau yang
akan dapat diambil/diangkat oleh Perseroan, Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan,
dan sampai batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi , yang pada akhirnya mungkin
terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian.
Estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral yang terbukti dan terduga yang tercantum
dalam Prospektus ini telah dibuat dengan seksama, ditinjau dan ditandatangani oleh pihak pihak
kompeten dan merupakan penilaian yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan
praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan pada pengalaman produksi aktual,
biaya operasional, harga industri global dan faktor-faktor lainnya.
Dalam melakukan estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral, asumsi yang digunakan
adalah terkait dengan kondisi geologis, riwayat produksi dari area pertambangan setempat
dibandingkan dengan produksi dari area pertambangan lain, pengaruh peraturan, dan lingkungan
hidup serta perpajakan dari badan Pemerintah, harga di masa mendatang dan biaya operasi di
masa mendatang, termasuk meningkatnya ketergantungan pada kontraktor pertambangan, Nilainilai tersebut hanya merupakan estimasi dan tidak ada jaminan yang diberikan bahwa estimasi
cadangan bijih atau sumber daya mineral tidak akan berubah, atau bahwa sumber daya mineral
yang telah ditemukan akan berkembang menjadi kandungan bijih yang dapat ditambang/layak
secara komersial yang dapat dieksploitasi secara sah dan ekonomis, Perseroan menunjuk SMGC –
perusahaan independen yang memiliki spesialisasi dalam menghitung Sumber Daya Mineral
berdasarkan JORC Code, untuk menuyusun laporan Sumber Daya Mineral.
Estimasi terhadap cadangan bijih dan sumber daya mineral terbukti dan terduga akan
mempengaruhi rencana perkembangan dan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak dan
dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha
dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3.

Risiko Persaingan
Perseroan bersaing dengan perusahaan tambang sejenis baik domestik dan asing dalam segi
kualitas, harga, biaya transportasi dan kemampuan memasok hasil produksi, Faktor-faktor yang
secara langsung mempengaruhi biaya produksi adalah karakteristik geologis tambang, termasuk
kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, tanah longsor, perubahan kedalaman lapisan,
perubahan geologis yang tidak terdeteksi, kerusakan akibat cuaca, faktor geoteknis dan
hidrogeologis, peralatan, ketersediaan kontraktor dan penyedia jasa lainnya, kerasnya
overburden dan materi timbunan lainnya.
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Apabila pesaing Perseroan memiliki kegiatan pertambangan dengan skala lebih besar atau lebih
terdiversifikasi, atau memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih besar, dimana
hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pesaing Perseroan, maka dapat berdampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
4.

Risiko terkait kegiatan operasional tambang
Kegiatan penambangan dan pemrosesan bijih pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko
seperti risiko kebakaran, ledakan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, kondisi
geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, tanah longsor, cuaca (Hujan deras)
dan fenomena lainnya yang sebagian besar diluar kendali Perseroan, Apabila salah satu kejadian
tersebut terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut dapat
meningkatkan biaya opersional Perseroan, beban pemeliharaan, dan/atau kebutuhan modal
kerja tambahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi target produksi, dan pada akhirnya
dapat berdampak negative dan material terhadap keuangan Perseroan.
Perseroan menyusun study kelayakan dan rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan
berdasarkan estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional, Estimasi tersebut
didasarkan pada kajian geoteknik, laporan konsultan mengenai Cadangan Bijih dan Sumber Daya
Mineral di wilayah IUP serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan, Seluruh
estimasi Perseroan bergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar
kendali Perseroan, Perubahan tingkat produksi, biaya-biaya operasi pertambangan, pengolahan,
serta belanja modal akibat kejadian kejadian yang tidak terantisipasi sebelumnya akan
berdampak negative dan material terhadap kinerja usaha, keuangan dan prospek usaha
Perseroan.

5.

Risiko terkait kegiatan eksplorasi
Cadangan tambang di wilayah konsesi akan berkurang seiring dengan berlanjutnya kegiatan
penambangan dan/atau dapat habis sebelum akhir masa berlaku ijin usaha pertambangan,
Potensi pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan di masa yang akan datang akan bergantung
pada kemampuan Perseroan dalam memperoleh tambahan baru di wilayah eksplorasi dan
mengkonversi sumber daya tambang yang ada menjadi cadangan penambangan yang dapat
ditambang secara ekonomis sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan,
Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat produksi Besi, Timbal,
Seng dan Perak, di masa mendatang akan tergantung secara signifikan dari keberhasilan program
eksplorasi dan kemampuan untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih,
Kegiatan pengembangan wilayah IUP akan membutuhkan biaya yang substansial sebelum dapat
menghasilkan pendapatan, Tidak ada jaminan bahwa bijih yang ditemukan dalam kegiatan
eksplorasi memiliki nilai ekonomis, Selain itu, kegiatan eksplorasi dapat terhambat akibat
penyebaran dan posisi mineral yang tidak menentu, teknik pengeboran yang tidak memadai,
perkiraan kadar yang salah dan kodisi topografi yang tidak menguntungkan, Perseroan selain
melakukan kegiatan ekplorasi dalam kegiatan tambang open pit, sedang melakukan uji coba
eksplorasi untuk kegiatan penambangan bawah tanah (uderground), Kegagalan untuk
menambang dan memulai produksi di wilayah IUP dapat berdampak negatif dan material
terhadap hasil operasi, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

6.

Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor
Dalam membangun infrastruktur di area pembangunan perseroan bergantung pada kontraktor
pihak ketiga, Saat ini, seluruh kegiatan pertambangan di Wilayah IUP dilakukan oleh kontraktor
pertambangan melalui kontrak kerja, Berdasarkan kontrak kerja tersebut, setiap kontraktor
bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, jasa, material, persediaan, tenaga kerja
dan manajemen yang dibutuhkan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan wilayah penambangan,
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Kerusakan, kegagalan, atau kesulitan operasional dari peralatan atau mesin yang dioperasikan
oleh kontraktor, perselisihan tenaga kerja antara kontraktor dengan karyawannya,dan juga
keterlambatan atau gangguan pemindahan overburden atau logistik produksi bijih yang dilakukan
oleh kontraktor, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek
usaha Perseroan.
Selain itu, kinerja kontraktor dan subkontraktor dapat terganggu juga oleh kurangnya kapasitas
pengolahan, fasilitas, peralatan, jasa, material atau persediaan yang diperlukan dalam kegiatan
operasi mereka, Kontraktor pertambangan Perseroan juga dapat enggan atau tidak dapat
memasok peralatan yang dibutuhkan atau peralatan tambahan karena berbagai alasan dan hal
tersebut dapat berdampak buruk terhadap hasil operasi Perseroan, Tergantung dari desain
rencana tambang, kedalaman areal pit, dan faktor lainnya, peralatan yang dibutuhkan untuk
memproduksi sejumlah bijih yang sama dapat meningkat, Kontraktor pertambangan bisa jadi
tidak memiliki peralatan tambahan yang tersedia atau tidak mampu menyediakan peralatan
tambahan tersebut yang diperlukan untuk menjaga tingkat produksi Perseroan, Kontrak
pertambangan tersebut dapat juga enggan untuk memasok peralatan tambahan tersebut karena
komitmen lainnya atau sisa jangka waktu kontrak dengan Perseroan, Hal ini dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap tingkat produksi Perseroan.
Dari waktu ke waktu, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan antara Perseroan dengan
kontraktor pertambangannya yang disebabkan oleh antara lain, perbedaan pemahaman kontrak,
fluktuasi harga dari bahan baku seperti bahan bakar, tenaga kerja dan suku cadang, atau
kegagalan operasi oleh kedua belah pihak dan kinerja Perseroan dapat terpengaruh secara
negatif oleh perselisihan tersebut.
Setiap kegagalan oleh kontraktor atau subkontraktor untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai
dengan kontrak kerja yang ada (baik sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau operasional atau
sebaliknya) atau pembatalan atau wanprestasi terhadap kontrak kerja dapat berdampak negatif
pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan, Pemutusan perjanjian
kontrak kerja dengan kontraktor dapat mengganggu produksi dan transportasi bijih yang
diproduksi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil
operasi dan prospek usaha Perseroan, Bahkan jika Perseroan bisa mendapatkan kontraktor
pertambangan alternatif lainnya dalam situasi tersebut, operasinya tetap akan terganggu selama
periode mobilisasi yang diperlukan oleh kontraktor pertambangan baru untuk memindahkan dan
mengangkut peralatan dan personelnya ke Wilayah IUP Perseroan.
7.

Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan Kehilangan Sumberdaya
Manusia
Pada periode tahun 2002 – 2008 terjadi peningkatkan kegiatan pertambangan di seluruh dunia,
mengakibatkan persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang,
dan menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat, Kenaikan permintaan tersebut telah
meningkatkan permintaan untuk bahan baku tambang dan alat pengolahan tambang, sehingga
berakibat pada kekurangan dan juga waktu yang lebih lama untuk pengiriman dan kenaikan
harga, dari peralatan dan pabrik metalurgi, suku cadang dan bahan baku penting.
Pada saat ini Perseroan dikelola oleh manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman
dan keahlian dalam bidangnya masing-masing, Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting
bagi kesuksesan bisnis Perseroan adalah pada kemampuan Perseroan untuk menghasilkan dan
mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas, dan berpengalaman,
Ketidakmampuan Perseroan memperoleh peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku yang
dibutuhkakn pada syarat dan kondisi yang menguntungkan dalam waktu relatif cepat dan apabila
Perseroan kehilangan karyawan senior atau tenaga ahli dan tidak mampu merekrut karyawan
pengganti yang kompeten, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan akan
berdampak negatif kegiatan usaha Perseroan dan akan berdampak terhadap penghasilan, laba
bersih dan kinerja keuangan Perseroan.
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8.

Risiko terkait Keterbatasan Pendanaan kegiatan untuk ekspansi usaha dan pengembangan
paska Penawaran Umum Perdana
Perseroan memperkirakan bahwa untuk ekspansi kegiatan usaha Perseroan memerlukan
pendanaan yang cukup besar, khususnya untuk pengembangan usaha Perseroan, Perseroan
berencana menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank dan/atau institusi
keuangan maupun memanfaatkan pasar obligasi korporasi untuk memenuhi kebutuhan belanja
modal Perseroan, Jika pasar kredit mengalami kondisi negatif seperti suku bunga yang lebih
tinggi, ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang lebih mengikat, hal
tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai untuk kegiatan
ekspansi akan membatasi pertumbuhan usaha Perseroan, yang akibatnya dapat mempengaruhi
kemampuan Perseroan untuk bersaing, Disamping itu, Perseroan di masa depan akan mencari
pendanaan melalui pinjaman yang kemungkinan memiliki covenant yang dapat membatasi arus
kas Perseroan untuk membiayai ekspansi, modal kerja atau keperluan lainnya, yang dapat
berakibat kepada berkurangnya fleksibilitas Perseroan dalam melakukan perencanaan kerja
dalam menghadapi perkembangan dalam industri.

9.

Risiko terkait jasa pemurnian
Pada saat ini perseroan berencana menggunakan jasa pemurnian Timbal (Pb) melalui PT Kapuas
Prima Citra, yang dibangun bekerjama dengan PT. Indonesia Royal Resources dengan komposisi
PT. Indonesia Royal Resources 70% dan Perseroan 30%, Kerusakan, kegagalan atau kesulitan
operasional yang dihadapi oleh PT Kapuas Prima Citra dalam memurnikan konsentrat dapat
menyebabkan gangguan dalam pengiriman produksi ke pembeli produk Perseroan, Tidak ada
jaminan PT Kapuas Prima Citra dapat memproses dalam waktu yang disepakati, Lebih lanjut jika
terjadi perselisihan antara Perseroan dengan P. Indonesia Royal Resources, dimana perseroan
tidak memiliki kendali, maka perseroan tidak dapat menemukan pemurnian pengganti sebagai
alternative, hal tersebut membuat Perseroan tidak dapat melakukan Eksport, Penundaan
pengiriman dan/atau ketidakmampuan Perseroan menjual produknya ke Luar Negeri dapat
berdampak negative dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha, keuangan dan prospek
usaha Perseroan.

10. Risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kegiatan operasi tambang Perseroan melibatkan pemakaian mesin berat dan penggunaan bahan
berbahaya dan beracun, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan dan
keselamatan kerja, Hal tersebut diatur oleh peraturan, regulasi dan persyaratan hukum lainnya
terkait lingkungan, kesehatan dan keamanan, Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada hukum
dan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri yang ditujukan untuk
meningkatkan dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya.
Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat gangguan peralatan, kecerobohan manusia maupun
gangguan alam seperti tanah longsor dan hujan deras, Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan
cidera dan kematian karyawan, Jika hal tersebut terjadi Perseroan dapat dimintakan pertanggung
jawaban atas hilangnya nyawa, cidera, ataupun kerusakan property seperti biaya kesehatan, dan
pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku, Perseroan dapat mengalami
gangguan bisnis sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan
oleh pemerintah atau pelaksanaan pemberlakuan langkah langkah keamanan dampak dari
kecelakaan terebut, Dampak kecelakaan tersebut juga dapat menurunkan moril karyawan,
sehingga dapat menurunkan produktifitas kerja, Selain itu, tidak ada kepastian asuransi yang
dimiliki Perseroan dapat menutup seluruh kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut di
atas, Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha,
kinerja keuangan dan prospek usaha perseroan.
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C. ADAPUN RISIKO-RISIKO UMUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1.

Risiko perekonomian dunia dan Indonesia
Industri pertambangan rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, penambahan produksi
relative terhadap
permintaan, dan prospek umum industry pertambangan, Fakta bahwa industri ini padat modal
dengan tingkat hutang yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap siklus tersebut, Industri ini
juga masih rentan terhadap faktor eksogen seperti krisis geo-politik, perubahan nilai tukar mata
uang yang dapat mempengaruhi volume produksi dan pada akhirnya kinerja Perseroan.
Jika perkembangan indicator perekonomian memburuk seperti inflasi, tingkat suku bunga maka
akan dapat mempengaruhi keinginan permintaan terhadap komoditas pertambangan dan
meningkatkan biaya operasional, Jika ketidak jelasan perekonomian Dunia dan Indonesia
berlangsung dalam jangka waktu yang panjang maka akan berpengaruh terhadap kinerja
Perseroan.

2.

Risiko Kebijakan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah
Kegiatan eksplorasi dan penambangan tunduk pada berbagai perundangan kebijakan dan
peraturan yang mengatur kepemilikan, pencarian, pengembangan dan penambangan dari
cadangan, perpajakan dan royalty, pengendalian devisa, pajak impor ekspor, pengiriman mata
uang asing, pembatasan terhadap mata uang asing, repratiasi pendapatan, perizinan investasi,
permasalahn lingkungan, ketenagakerjaan, dan permasalahan lainnya, Pemerintah telah
menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi indusri
pertambangan di Indonesia.
Peraturan dan regulasi otonomi daerah telah mengubah iklim peraturan untuk perusahaan
pertambangan di Indonesia menjadi desentralisasi kekuasaan peraturan, pajak dan kekuasaan
lain dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Hal tersebut menciptakan ketidakpastian
bagi perusahaan pertambangan, Ketidakpastian ini meliputi validitas, ruang lingkup, interpretasi
dan penerapan hukum yang mengatur pertambangan, Selain itu, preseden atau panduan lainnya
terkait interpretasi dan pelaksanaan peraturan dan regulasi otonomi daerah sangat terbatas,
Ketidakpastian tersebut telah meningkatkan risiko dan dapat meningkatkan biaya kegiatan
pertambangan di Indonesia, Perseroan tidak dapat memastikan dengan jelas dampak undangundang otonomi daerah terhadap kekuasaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta
pemerintah daerah untuk pemberian IUP dan perijinan penambangan lainnya serta proses
pengawasan kegiatan pertambangan.
Perseroan juga dapat menghadapi tuntutan yang saling bertentangan antara pemerintah pusat
dan daerah mengenai, antara lain, yurisdiksi atas kegiatan usaha Perseroan klaim untuk
kepentingan penambangan, dan peningkatan pajak atau penetapan pajak daerah baru, Secara
umum, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi
industry pertambangan tidak akan diterbitkan atau dicabut secara mendadak sehingga dapat
berdampak negative terhadap prospek usaha Perseroan yang akan berpengaruh terhadap kinerja
kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

3.

Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui izin, perjanjian dan
persetujuan yang dibutuhkan
Selain IUP, Perseroan memerlukan izin-izin dan persetujuan-persetujuan lainnya untuk
menjalankan kegiatan usahanya, termasuk perizinan pusat, regional atau daerah dan persetujuan
yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup,
pemanfaatan lahan, transportasi, penggunaan pelabuhan, serta perizinan umum lainnya,
Perseroan diwajibkan memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan sebelum habis masa
berlakunya dan juga mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan, Kegagalan dalam
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memperoleh izin dan persetujuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap rantai persediaan,
kegiatan usaha Perseroan dan rencana ekspansi, Jika pihak yang berwenang mencabut atau
menolak untuk menerbitkan atau memperbaharui izin dan persetujuan yang diperlukan, maka
hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi
dan prospek usaha Perseroan.
4.

Risiko terkait kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang serta lingkungan hidup
Pemerintah menetapkan standar operasi dan reklamasi untuk semua jenis pertambangan, baik
untuk pertambangan terbuka (open cut) maupun di bawah tanah, Perseroan telah
mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik geologis dari
tambang yang dioperasikannya, Bergantung pada desain penambangan, overburden dipindahkan
ke area pembuangan atau ditempatkan ke dalam lubang tambang saat penambangan dilakukan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 78 tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang
(”PP No, 78/2010”), Perseroan bertanggung jawab kepada pemerintah atas hasil reklamasi dan
rehabilitasi terhadap semua lahan pertambangan dalam Wilayah IUP Perseroan, Tidak ada
kepastian bahwa perkerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan Perseroan akan sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Apabila hasil reklamasi dan rehabilitasi yang
dilakukan Perseroan tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat menimbulkan
kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lanjutan, Hal ini dapat meningkatkan biaya operasi
Perseroan secara signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
Kegiatan operasi tambang Perseroan seperti penggunaan air, pembuangan overburden,
pembentukan lubang pit, penumpukan overburden dan tanah topsoil dan pembuangan emisi dari
mesin pemecah (crushing) dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, Hal tersebut diatur
oleh peraturan, regulasi dan persyaratan hukum lainnya terkait lingkungan, kesehatan dan
keamanan, Peraturan tersebut mengatur pembuangan bahan zat di udara dan air, pengelolaan
dan manajemen bahan dan limbah berbahaya, pembersihan site, kualitas dan ketersediaan air
tanah, pemeliharaan tumbuhan dan kehidupan liar dan reklamasi dan pemulihan properti
pertambangan setelah kegiatan penambangan selesai, Regulasi lingkungan mengharuskan
Perseroan mempersiapkan dokumen lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah sebelum Perseroan melakukan aktivitas penambangan, termasuk memulai atau
meningkatkan produksi pada Wilayah IUP Perseroan.
Biaya terkait kepatuhan terhadap peraturan tersebut telah dan akan tetap memiliki pengaruh
kepada biaya operasional Perseroan dan daya saing Perseroan, Selanjutnya, setiap pelanggaran
kewajiban atas peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, serta seluruh
perubahannya, dapat mengakibatkan biaya dan denda yang signifikan, izin untuk melanjutkan
kegiatan operasi dapat diberhentikan apabila terdapat bukti terhadap pelanggaran material
dalam memenuhi standar lingkungan hidup, atau pembatalan secara permanen dalam hal
pelanggaran berat.
Terdapat kemungkinan dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan
lingkungan hidup yang baru, Setiap peningkatan signifikan terhadap biaya terkait kepatuhan dan
remediasi lingkungan hidup, atau terjadinya kecelakaan lingkungan hidup yang material pada
salah satu Wilayah IUP Perseroan dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan
usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

5.

Risiko terkait tumpang tindih lahan
Secara umum hutan dikategorikan menjadi 2 yaitu : Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL),
Melalui negosiasi Hutan Produksi dapat dipinjam untuk penggunaan Aktifitas penambangan, izin
ini dikenal sebagai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Sementara Hutan Lindung
didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan, sebagai rumah hewan, memelihara kesuburan tanah, sebagai paru-paru
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bumi, untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah banjir , dan mencegah intrusi
pada air laut, Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola
pertambangan terbuka – UU No 41/1999 tentang kehutanan Pasal 38 ayat (4).
Dalam kasus Perseroan, area aktifitas penambangan perseroan berada di kawasan Hutan Produksi
Terbatas, sehingga diperlukan IPPKH, Pada saat ini Perseroan sedang mengajukan perluasan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 1,127,24, IPPKH yang ada baru mencakup 390,88 Ha,
Perseroan sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis sebagai salah satu persyaratan
IPPKH atas IUP milik Perseroan dari instansi pemerintah terkait, Perseroan baru dapat melakukan
kegiatan eksplorasi jika telah memperoleh IPPKH eksplorasi, Terdapat risiko dimana Perseroan
tidak akan dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi di atas wialayah IUP yang tumpang tindih
dengan kawasan hutan sebelum diperoleh izin dari instansi pemerintah terkait, Ke depannya,
sesuai dengan rencana ekspansi, Perseroan mungkin memperoleh IUP dimana terdapat hak atas
lahan dan perizinan yang tumpang tindih.
6.

Risiko terkait politik dan ketidakstabilan sosial di Indonesia
Ketidakstabilan politik di daerah dan konflik antara kelompok agama dan suku tetap menjadi
masalah, Gerakan separatis dan konflik antara kelompok agama dan suku telah menyebabkan
kerusuhan sosial dan politik di berbagai wilayah di Indonesia, Di Propinsi Aceh dan Papua telah
terjadi konflik antara pendukung gerakan separatis dengan militer Indonesia, Ratusan orang
terlibat protes kekerasan menentang operasi tambang emas Freeport di Propinsi Papua menuju
kepada insiden kekerasan, Dalam tahun-tahun terakhir ini, Pemerintah telah mencapai
perkembangan yang positif di wilayah konflik,
Perkembangan politik dan sosial di Indonesia di masa lalu relatif tidak dapat diduga, Gangguan
tersebut dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, dan dapat berdampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

7.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Pada saat ini Perseroan menggunakan mata uang denominasi Rupiah dalam kegiatan
operasionalnya, sehingga fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing tidak terlalu berdampak, Namun
tidak tertutup kemungkinan di masa depan Perseroan menggunakan pinjaman berdenominasi
dollar Amerika Serikat ataupun mata uang asing lainnya, Sehingga fluktuasi mata uang akan bisa
berdampak negatif terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak berpengaruh
secara negatif terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan dikarenakan Perseroan
melakukan transaksi secara spot order (transaksi akan langsung dikonversi kedalam mata uang
Rupiah pada saat transaksi tersebut dilakukan).

D. BERIKUT UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO:
1. Menjaga Hubungan baik dengan customer dan menjaga mutu dan kualitas pekerjaan
2. Membina Hubungan baik antara pekerja dan perseroan
3. Mengikuti Perkembangan sistem teknologi yang diperlukan oleh perseroan

E.

LIKUIDITAS DAN KECUKUPAN MODAL
Perseroan memiliki sumber likuiditas diantaranya:
1. Hasil penjualan
2. pemegang saham Perseroan
3. Dari Bank, yaitu PT. Bank Central Asia Tbk dan PT. Bank DBS Indonesia
4. Pihak Ketiga
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Perseroan yakin bahwa kecukupan modal kerja kedepannya dapat tercukupi. Apabila kebutuhan
modal kerja oleh Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan
lainnya, anatara lain melalui dana pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan
lainnya. Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan
perbankan dan arus kas operasional yang kuat, perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan
baik.
F.

INFORMASI SEGMEN
Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi”.
Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan
jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu
(segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.
Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil
keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya
kepada segmen dan menilai kinerjanya.
Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan
langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai
terhadap segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan
dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.
Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara kelompok bisnis yang terdiri
dari zinc (Zn), Galena - Timbal (Pb) dan Ore (Fe).
Perusahaan tidak dapat memisahkan beban-beban terkait karena proses penambangan dan
pemisahan Pb dan Zn (di pabrik flotasi) berasal dari satu batuan yang sama (Galena) dan
dilakukan secara bersamaan. Sehingga segmen operasi dari Perusahaan hanya dari penjualan
bersih saja.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi dari segmen operasi Perusahaan
sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
30 April 2017
Zinc (Zn)
Penjualan bersih
Beban pokok penjualan
yang tidak dapat dialokasi
Laba bruto
Beban usaha
Beban penjualan
yang tidak dapat dialokasi
Beban umum dan administrasi
yang tidak dapat dialokasi

68.319

Galena - Timbal (Pb)
38.540

Ore (Fe)

Total
-

106.859
78.799
28.059

3.434
8.693

Total beban usaha
yang tidak dapat dialokasi

12.127

Laba usaha

15.933

Beban lain-lain yang tidak
dapat dialokasi

(8.285)

Laba sebelum beban pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan
yang tidak dapat dialokasi

7.647
(4.117)
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Laba neto periode
berjalan

3.530

Penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali liabilitas imbalan
kerja yang tidak dapat dialokasikan
Manfaat pajak penghasilan yang
tidak dapat dialokasikan

(803)

Total penghasilan komprehensif lain

(603)

Total rugi komprehensif

2.928

Uraian
Penjualan (Rp)
Kontribusi penjualan segmen
terhadap Penjualan Perseroan (%)

201

Zinc (Zn)
68.319,-

Galena - Timbal
(Pb)
38.540,-

63,9

36,0

Ore (Fe)
-

(dalam jutaan Rupiah)
Total
106.859,100

G. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Perusahaan menerapkan penyesuaian-penyesuaian tahun 2016, berlaku efektif tanggal 1 Januari
2017 sebagai berikut:
-

ISAK No. 31 - “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”.
ISAK 31 memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian
dari definisi properti investasi dalam PSAK 13 Properti Investasi. Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik
fisik yang umumnya diasoasiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya
dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

-

PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) - "Laporan Keuangan Interim”.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus
dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan
keuangan interim, seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk
pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan
keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan
persyaratan dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak
lengkap.

-

PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) - "Imbalan Kerja”.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai
berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana
obligasi tersebut berada.

-

PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016) - "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi
yang Dihentikan”.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode
pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai
rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode
pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.

61

-

PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016) - “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”.
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa
sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas
memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan
pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi. Penerapan dari penyesuaianpenyesuaian tahunan 2016 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian tahunan 2016 tidak memiliki dampak signifikan
terhadap laporan keuangan.
H. KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi
perseroan dibidang fiskal adalah dilaksanakannya tax amnesty, dibidang moneter kebijakan
pemerintah dengan melakukan tight money policy yang berdampak pada terjaganya inflasi dan
rendahnya suku bunga acuan, hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan investasi
perseroan.
I.

PINJAMAN
Tabel dibawah ini memuat jumlah saldo pinjaman Perseroan sebesar Rp293.289,- juta. Pada
tanggal 30 April 2017.
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
Jumlah
Pinjaman Perbankan
Jangka pendek
Rupiah
-PT Bank Central Asia Tbk
Dolar Amerika Serikat
- PT Bank Central Asia Tbk:
- Fasilitas Kredit Ekspor 1
34.714,- Fasilitas Kredit Ekspor 2
57.855,Jumlah
92.569,Jangka panjang
Dollar Amerika Serikat
- PT Bank DBS Indonesia
- Fasilitas Amortizing Loan Term
Facility 1
- Fasilitas Amortizing Loan Term
Facility 2
- Fasilitas Amortizing Loan Term
Facility 3
Jumlah
Total Pinjaman Perbankan

4.801,27.846,32.647,125.216,-
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Uraian
Utang Usaha Pihak Ketiga
Shenzhen Colorado Trade Limited. China
PT Dahana (Persero)
Guangxi Mingfeng Trade Development Co Ltd.
China
Toko Adi Jaya Elektrik
PT Perkindo Mitra Analitica
Toko Sinar Surya Gemilang
PT Kingsun Metalindo
Hubei Bohang Power Co. Ltd. China
Toko Remadja
Toko Anugrah Sejati Pratama
PT Citra Surya Amilindo
PT Tri Mitra Agung Lestari
CV Sinar Drilling Utama
PT Artha Indopacific Gemilang
CV MG Indonesia
Toko Sari Agung Lestari
PT Mulia Agra Sejahtera
Toko Panca Mulia
PT Indoboreq
Toko Nusa Harapan Mulia
PT Sefas Keliantama
PT Duta Borneo Mining
PT Sali Lubindo Indonusa
PT Asahi Diamond Industrial
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta)
jumlah
Utang Usaha Pihak Berelasi
Rupiah
PT Energi Powerindo jaya
USD
PT Cipta Standar Indonesia
Jumlah
Total Utang Usaha Pihak Ketiga

Uraian
Utang Lain Lain - Pihak Ketiga Jangka Pendek
Rupiah
Herman Ng
PT Kinabalu Perkasa
Kenny Bill
Lain-lain
USD
Beta Power Pte. Ltd. Singapura
Arie Chandra
Jumlah
Utang Lain Lain - Pihak Ketiga Jangka Panjang
Beta Power Pte. Ltd. Singapura
Jumlah

(Dalam Juta Rupiah)
Jumlah
1.613,1.331,1.298,623,582,437,420,375,288,279,271,252,226,173,147,145,129,117,115,76,64,54,43,15,682,9.755,-

2,36.446,36.448,46.203,(Dalam Juta Rupiah)
Jumlah

15.000,5.000,5.000,153,43.641,13.327,82.121,-

34.790,116.911,-
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Uraian
Utang Pembiayaan
PT BCA Finance
PT Oto Multiartha
Jumlah
Utang Pembiayaan Jangka Pendek
Utang Pembiayaan Jangka Panjang
jumlah

Uraian
Utang Sewa Guna Usaha
PT Orix Indonesia Finance
PT Clemont Finance Indonesia
Jumlah
Utang Sewa Guna Usaha Jangka Pendek
Utang Sewa Guna Usaha Jangka Panjang
jumlah

Total Pinjaman

(Dalam Juta Rupiah)
jumlah
2.783,25,2.808,1.814,994,2.808,(Dalam Juta Rupiah)
jumlah
1.053,7.175,8.229,5.082,3.146,8.228,(Dalam Juta Rupiah)
299.366,-

Perseroan menggunakan pinjaman tersebut untuk kebutuhan operasional, sehingga Perseroan
tidak memiliki kebutuhan pinjaman yang bersifat musiman.
Atas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank DBS Indonesia. pembatasan
penggunaan pinjaman dan jaminan telah diungkapkan pada Bab VIII Keterangan tentang
Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha, bagian Perjanjian
Perjanjian Penting.
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VI.

FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan
juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Calon Investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati
mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, sebelum memutuskan
untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang
dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja
keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat
risiko risiko berikut dan Investor dapat mengalami kerugian atas investasinya. Penjelasan mengenai risiko
usaha ini berisi penyataan perkiraan ke depan (“forward looking statement”) yang berhubungan dengan
kejadian yang mengandung unsur risiko atau ketidakpastian.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam
melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masingmasing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.
RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN OPERASIONAL PERSEROAN
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam
kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
A. ADAPUN RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN
USAHA PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Risiko terkait harga hasil tambang yang mengikuti siklus (cyclical) dan memiliki tingkat fluktuasi
signifikan
Hasil kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada harga penjualan hasil tambang yang diperoleh
Perseroan. Hasil tambang Perseroan saat ini adalah Besi, Timbal, Seng dan Perak semua hasil tambang
tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh harga global yang cenderung mengikuti siklus dan memiliki
tingkat fluktuasi signifikan. Pasar Besi, Timbal, Seng dan Perak dunia sensitif terhadap perubahan
tingkat kapasitas dan produksi pertambangan, pola permintaan dan konsumsi, dimana sebagian besar
di luar kendali Perseroan.
Harga harga tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar kendali Perseroan, termasuk cuaca,
permasalahan distribusi dan perburuhan. Apabila harga Besi, Timbal, Seng dan Perak mengalami
penurunan yang berkepanjangan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material
terhadap kelayakan ekonomis Perseroan, dikarenakan pendapatan yang diproyeksikan dimasa depan
tidak dapat mengimbangi biaya pengembangan. Akibat dari penurunan harga komoditas ini Perseroan
melakukan kajian ulang terhadap kelayakan ekonomis dengan menggunakan harga Besi, Timbal, Seng
dan Perak yang berbeda serta memperbaharui perhitungan cadangan bijih. Apabila penurunan harga
Besi, Timbal, Seng dan Perak terjadi pada saat Perseroan telah memulai produksinya, Pendapatan
Perseroan dapat mengalami penurunan pada tingkat dimana kegiatan operasi menjadi tidak
menguntungkan dan pada akhirnya Perseroan menghentikan produksinya. Kondisi ini dapat memicu
timbulnya kerugian apabila biaya produksi lebih besar dari harga penjualan, dampak tersebut di atas
pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kondisi hasil operasi, keuangan dan prospek usaha
Perseroan.
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B. ADAPUN RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
1.

Risiko Estimasi Cadangan Terbukti dan Terduga
Kuantitas dan kadar bijih yang terdapat di dalam laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral
yang ada dalam prospektus ini merupakan suatu perkiraan (estimasi) dan tidak dapat dianggap
sebagai indikasi yang akurat dari kuantitas atau kadar dari bijih yang telah diidentifikasi atau yang
akan dapat diambil/diangkat oleh Perseroan. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan, dan
sampai batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi , yang pada akhirnya mungkin terbukti
tidak akurat dan memerlukan penyesuaian.
Estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral yang terbukti dan terduga yang tercantum dalam
Prospektus ini telah dibuat dengan seksama, ditinjau dan ditandatangani oleh pihak pihak kompeten
dan merupakan penilaian yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan
dapat mengalami perubahan berdasarkan pada pengalaman produksi aktual, biaya operasional, harga
industri global dan faktor-faktor lainnya.
Dalam melakukan estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral, asumsi yang digunakan adalah
terkait dengan kondisi geologis, riwayat produksi dari area pertambangan setempat dibandingkan
dengan produksi dari area pertambangan lain, pengaruh peraturan, dan lingkungan hidup serta
perpajakan dari badan Pemerintah, harga di masa mendatang dan biaya operasi di masa mendatang,
termasuk meningkatnya ketergantungan pada kontraktor pertambangan. Nilai-nilai tersebut hanya
merupakan estimasi dan tidak ada jaminan yang diberikan bahwa estimasi cadangan bijih atau
sumber daya mineral tidak akan berubah, atau bahwa sumber daya mineral yang telah ditemukan
akan berkembang menjadi kandungan bijih yang dapat ditambang/layak secara komersial yang dapat
dieksploitasi secara sah dan ekonomis. Perseroan menunjuk SMGC – perusahaan independen yang
memiliki spesialisasi dalam menghitung Sumber Daya Mineral berdasarkan JORC Code, untuk
menuyusun laporan Sumber Daya Mineral.
Estimasi terhadap cadangan bijih dan sumber daya mineral terbukti dan terduga akan mempengaruhi
rencana perkembangan dan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak dan dapat berdampak negatif
dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan
dan Entitas Anak.

2.

Risiko Persaingan
Perseroan bersaing dengan perusahaan tambang sejenis baik domestik dan asing dalam segi kualitas,
harga, biaya transportasi dan kemampuan memasok hasil produksi. Faktor-faktor yang secara
langsung mempengaruhi biaya produksi adalah karakteristik geologis tambang, termasuk kondisi
geologis yang tidak dapat diperkirakan, tanah longsor, perubahan kedalaman lapisan, perubahan
geologis yang tidak terdeteksi, kerusakan akibat cuaca, faktor geoteknis dan hidrogeologis, peralatan,
ketersediaan kontraktor dan penyedia jasa lainnya, kerasnya overburden dan materi timbunan
lainnya.
Apabila pesaing Perseroan memiliki kegiatan pertambangan dengan skala lebih besar atau lebih
terdiversifikasi, atau memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih besar, dimana hal ini
dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pesaing Perseroan, maka dapat berdampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
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3.

Risiko terkait kegiatan operasional tambang
Kegiatan penambangan dan pemrosesan bijih pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko
seperti risiko kebakaran, ledakan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, kondisi
geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, tanah longsor, cuaca (Hujan deras) dan
fenomena lainnya yang sebagian besar diluar kendali Perseroan. Apabila salah satu kejadian tersebut
terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut dapat meningkatkan biaya
opersional Perseroan, beban pemeliharaan, dan/atau kebutuhan modal kerja tambahan yang
mungkin diperlukan untuk memenuhi target produksi, dan pada akhirnya dapat berdampak negative
dan material terhadap keuangan Perseroan.
Perseroan menyusun studi kelayakan dan rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan
berdasarkan estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional. Estimasi tersebut
didasarkan pada kajian geoteknik, laporan konsultan mengenai Cadangan Bijih dan Sumber Daya
Mineral di wilayah IUP serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan. Seluruh
estimasi Perseroan bergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali
Perseroan. Perubahan tingkat produksi, biaya-biaya operasi pertambangan, pengolahan, serta belanja
modal akibat kejadian kejadian yang tidak terantisipasi sebelumnya akan berdampak negatif dan
material terhadap kinerja usaha, keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4.

Risiko terkait kegiatan eksplorasi
Cadangan tambang di wilayah konsesi akan berkurang seiring dengan berlanjutnya kegiatan
penambangan dan/atau dapat habis sebelum akhir masa berlaku ijin usaha pertambangan. Potensi
pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan di masa yang akan datang akan bergantung pada
kemampuan Perseroan dalam memperoleh tambahan baru di wilayah eksplorasi dan mengkonversi
sumber daya tambang yang ada menjadi cadangan penambangan yang dapat ditambang secara
ekonomis sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan.
Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat produksi Besi, Timbal,
Seng dan Perak, di masa mendatang akan tergantung secara signifikan dari keberhasilan program
eksplorasi dan kemampuan untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih. Kegiatan
pengembangan wilayah IUP akan membutuhkan biaya yang substansial sebelum dapat menghasilkan
pendapatan. Tidak ada jaminan bahwa bijih yang ditemukan dalam kegiatan eksplorasi memiliki nilai
ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi dapat terhambat akibat penyebaran dan posisi mineral yang
tidak menentu, teknik pengeboran yang tidak memadai, perkiraan kadar yang salah dan kodisi
topografi yang tidak menguntungkan. Perseroan selain melakukan kegiatan ekplorasi dalam kegiatan
tambang open cut, sedang melakukan uji coba eksplorasi untuk kegiatan penambangan bawah tanah
(uderground). Kegagalan untuk menambang dan memulai produksi di wilayah IUP dapat berdampak
negatif dan material terhadap hasil operasi, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

5.

Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor
Dalam membangun infrastruktur di area pembangunan perseroan bergantung pada kontraktor pihak
ketiga. Saat ini, seluruh kegiatan pertambangan di Wilayah IUP dilakukan oleh kontraktor
pertambangan melalui kontrak kerja. Berdasarkan kontrak kerja tersebut, setiap kontraktor
bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, jasa, material, persediaan, tenaga kerja dan
manajemen yang dibutuhkan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan wilayah penambangan.
Kerusakan, kegagalan, atau kesulitan operasional dari peralatan atau mesin yang dioperasikan oleh
kontraktor, perselisihan tenaga kerja antara kontraktor dengan karyawannya,dan juga keterlambatan
atau gangguan pemindahan overburden atau logistik produksi bijih yang dilakukan oleh kontraktor,
dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.
Selain itu, kinerja kontraktor dan subkontraktor dapat terganggu juga oleh kurangnya kapasitas
pengolahan, fasilitas, peralatan, jasa, material atau persediaan yang diperlukan dalam kegiatan
operasi mereka. Kontraktor pertambangan Perseroan juga dapat enggan atau tidak dapat memasok
peralatan yang dibutuhkan atau peralatan tambahan karena berbagai alasan dan hal tersebut dapat
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berdampak buruk terhadap hasil operasi Perseroan. Tergantung dari desain rencana tambang,
kedalaman areal pit, dan faktor lainnya, peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah
bijih yang sama dapat meningkat. Kontraktor pertambangan bisa jadi tidak memiliki peralatan
tambahan yang tersedia atau tidak mampu menyediakan peralatan tambahan tersebut yang
diperlukan untuk menjaga tingkat produksi Perseroan. Kontrak pertambangan tersebut dapat juga
enggan untuk memasok peralatan tambahan tersebut karena komitmen lainnya atau sisa jangka
waktu kontrak dengan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat
produksi Perseroan.
Dari waktu ke waktu, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan antara Perseroan dengan
kontraktor pertambangannya yang disebabkan oleh antara lain, perbedaan pemahaman kontrak,
fluktuasi harga dari bahan baku seperti bahan bakar, tenaga kerja dan suku cadang, atau kegagalan
operasi oleh kedua belah pihak dan kinerja Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh
perselisihan tersebut.
Setiap kegagalan oleh kontraktor atau subkontraktor untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai
dengan kontrak kerja yang ada (baik sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau operasional atau
sebaliknya) atau pembatalan atau wanprestasi terhadap kontrak kerja dapat berdampak negatif pada
kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Pemutusan perjanjian kontrak kerja
dengan kontraktor dapat mengganggu produksi dan transportasi bijih yang diproduksi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha
Perseroan. Bahkan jika Perseroan bisa mendapatkan kontraktor pertambangan alternatif lainnya
dalam situasi tersebut, operasinya tetap akan terganggu selama periode mobilisasi yang diperlukan
oleh kontraktor pertambangan baru untuk memindahkan dan mengangkut peralatan dan personelnya
ke Wilayah IUP Perseroan.
6.

Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan Kehilangan Sumberdaya Manusia
Pada periode tahun 2002 – 2008 terjadi peningkatkan kegiatan pertambangan di seluruh dunia,
mengakibatkan persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang, dan
menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat. Kenaikan permintaan tersebut telah
meningkatkan permintaan untuk bahan baku tambang dan alat pengolahan tambang, sehingga
berakibat pada kekurangan dan juga waktu yang lebih lama untuk pengiriman dan kenaikan harga,
dari peralatan dan pabrik metalurgi, suku cadang dan bahan baku penting.
Pada saat ini Perseroan dikelola oleh manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman dan
keahlian dalam bidangnya masing-masing. Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi
kesuksesan bisnis Perseroan adalah pada kemampuan Perseroan untuk menghasilkan dan
mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas, dan berpengalaman.
Ketidakmampuan Perseroan memperoleh peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku yang
dibutuhkakn pada syarat dan kondisi yang menguntungkan dalam waktu relatif cepat dan apabila
Perseroan kehilangan karyawan senior atau tenaga ahli dan tidak mampu merekrut karyawan
pengganti yang kompeten, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan akan berdampak
negatif kegiatan usaha Perseroan dan akan berdampak terhadap penghasilan, laba bersih dan kinerja
keuangan Perseroan.

7.

Risiko terkait Keterbatasan Pendanaan kegiatan untuk ekspansi usaha dan pengembangan paska
Penawaran Umum Perdana
Perseroan memperkirakan bahwa untuk ekspansi kegiatan usaha Perseroan memerlukan pendanaan
yang cukup besar, khususnya untuk pengembangan usaha Perseroan. Perseroan berencana
menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank dan/atau institusi keuangan maupun
memanfaatkan pasar obligasi korporasi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal Perseroan. Jika
pasar kredit mengalami kondisi negatif seperti suku bunga yang lebih tinggi, ketentuan permodalan
yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang lebih mengikat, hal tersebut dapat berdampak negatif
terhadap kegiatan usaha Perseroan.
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Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan yang memadai untuk kegiatan ekspansi
akan membatasi pertumbuhan usaha Perseroan, yang akibatnya dapat mempengaruhi kemampuan
Perseroan untuk bersaing. Disamping itu, Perseroan di masa depan akan mencari pendanaan melalui
pinjaman yang kemungkinan memiliki covenant yang dapat membatasi arus kas Perseroan untuk
membiayai ekspansi, modal kerja atau keperluan lainnya, yang dapat berakibat kepada berkurangnya
fleksibilitas Perseroan dalam melakukan perencanaan kerja dalam menghadapi perkembangan dalam
industri.
8.

Risiko terkait jasa pemurnian
Pada saat ini perseroan berencana menggunakan jasa pemurnian Timbal (Pb) melalui PT Kapuas Prima
Citra, yang dibangun bekerjama dengan PT. Indonesia Royal Resources dengan komposisi PT.
Indonesia Royal Resources 70% dan Perseroan 30%. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional
yang dihadapi oleh PT Kapuas Prima Citra dalam memurnikan konsentrat dapat menyebabkan
gangguan dalam pengiriman produksi ke pembeli produk Perseroan. Tidak ada jaminan PT Kapuas
Prima Citra dapat memproses dalam waktu yang disepakati. Lebih lanjut jika terjadi perselisihan
antara Perseroan dengan PT. Indonesia Royal Resources, dimana perseroan tidak memiliki kendali,
maka perseroan tidak dapat menemukan pemurnian pengganti sebagai alternative, hal tersebut
membuat Perseroan tidak dapat melakukan Eksport.
Penundaan pengiriman dan/atau
ketidakmampuan Perseroan menjual produknya ke Luar Negeri dapat berdampak negative dan
material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha, keuangan dan prospek usaha Perseroan.

9.

Risiko Perubahan Teknologi
Pada usaha penambangan tidak terlalu diperlukan awareness yang ketat terhadap teknologi.
Teknologi yang digunakan berkaitan dengan alat-alat berat atau mesin mesin penambang yang
berkaitan dengan proses produksi.
Penerapan Teknologi Penambangan Mineral adalah untuk melaksanakan 2 (dua) peran penting
sebagai penunjang pemanfaatan mineral,
yaitu peran teknologi di bidang penambangan,
geoteknologi tambang, dan lingkungan pertambangan, secara berimbang memberikan kontribusi
penerapan teknologi penambangan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan (good mining
practices), melalui upaya :
• Penyusunan standar dan penanganan keselamatan kerja penambangan (misalnya kajian getaran
peledakan, kestabilan lubang bukaan tambang, penanganan kelongsoran lereng);
• Penerapan konservasi/intensifikasi cadangan dengan menerapkan desain penambangan yang
sesuai dengan kondisi cadangan;
• Monitoring lingkungan pertambangan dengan melakukan penerapan “Environmental
Management System” pada setiap industri pertambangan;
• Pengembangan teknologi tepat guna melalui rancang bangun dan rekayasa peralatan eksplorasi
dan penambangan.
GEOTEKNOLOGI TAMBANG
Geoteknologi adalah iptek pendukung teknik penambangan mineral, yang semakin dituntut
kehandalannya oleh karena masalah geoteknik tambang akan semakin sulit dan mengarah ke
tambang bawah tanah.
Fokus Kegiatan
• Geologi tambang, meliputi pemetaan geologi, pengeboran inti dan geoteknik, eksplorasi tambang
dan evaluasi cadangan.
• Geofisika tambang, meliputi penyelidikan seismik refleksi dan refraksi, logging geofisika, dan
geolistrik.
• Geoteknik/geomekanika tambang, meliputi penyelidikan-pengujian-pemetaan geoteknik,
ujilaboratorium untuk sifat fisik mekanik batuan, simulasi dan analisis geoteknik.
• Geohidrologi tambang, meliputi penyelidikan/penelitian air tanah pada penambangan, evaluasi
geohidrologi, pemodelan dan simulasi pengendalian air tanah.
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Perseroan tidak dapat menjamin teknologi yang digunakan saat ini merupakan teknologi yang paling
mutakhir dalam proses penambangan, apabila ada teknologi terbaru yang lebih kompetitif dan efisien
maka Perseroan akan melakukan perubahan teknologi sesuai dengan kebutuhan, dalam proses
perubahan teknologi yang memerlukan waktu dapat berdampak pada proses penambangan dan
kondisi keuangan.
10. Risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kegiatan operasi tambang Perseroan melibatkan pemakaian mesin berat dan penggunaan bahan
berbahaya dan beracun, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan
kerja. Hal tersebut diatur oleh peraturan, regulasi dan persyaratan hukum lainnya terkait lingkungan,
kesehatan dan keamanan. Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada hukum dan peraturan mengenai
kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi
kesehatan dan keselamatan karyawannya.
Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat gangguan peralatan, kecerobohan manusia maupun gangguan
alam seperti tanah longsor dan hujan deras. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan cidera dan
kematian karyawan. Jika hal tersebut terjadi Perseroan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas
hilangnya nyawa, cidera, ataupun kerusakan property seperti biaya kesehatan, dan pembayaran
denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Perseroan dapat mengalami gangguan bisnis sebagai
akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh pemerintah atau
pelaksanaan pemberlakuan langkah langkah keamanan dampak dari kecelakaan terebut. Dampak
kecelakaan tersebut juga dapat menurunkan moril karyawan, sehingga dapat menurunkan
produktifitas kerja. Selain itu, tidak ada kepastian asuransi yang dimiliki Perseroan dapat menutup
seluruh kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut di atas. Hal tersebut dapat berdampak
negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha
perseroan.
C. ADAPUN RISIKO-RISIKO UMUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1.

Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
Persoalan aktifitas pertambangan seringkali berujung dengan perkara hukum, hal ini disebabkan
perusahaan penambang melanggar dari ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Perusahaan
yang melanggar harus membayar kerugian negara sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan
Pada umumnya tuntutan dan gugatan hukum di sector pertambangan berkaitan dengan good mining
practices yang berwawasan lingkungan. Tuntutan dan gugatan hukum penduduk setempat – hak
masyarakat adat, tumpang tindih lahan, dan penambangan yang merusak lingkungan dan memenuhi
ketentuan Ekspor mineral mentah. Perseroan sejauh ini tidak mengalami tuntutan atau gugatan
hukum, dimana perseroan telah memenuhi standar penambangan yang diperlukan, Clean and Clear,
area lokasi penambangan yang tidak berhubungan langsung dengan area pemukiman sehingga
terhindar dari tuntutan atau gugatan hukum penduduk setempat, selain itu Perseroan juga
mengadopsi hubungan yang baik dengan penduduk setempat. Meskipun demikian Perseroan tidak
menjamin di kemudian hari tidak terdapat tuntutan ataupun gugatan hukum baik dalam pemenuhan
hukum yang telah ditentukan oleh Pemerintah ataupun permasalahan lingkungan yang terkait dengan
penduduk setempat. Terjadinya tuntutan dan gangguan hukum akan berpengaruh terhadap operasi
pertambangan yang akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
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2.

Risiko perekonomian dunia dan Indonesia
Industri pertambangan rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, penambahan produksi relative terhadap permintaan, dan
prospek umum industry pertambangan. Fakta bahwa industri ini padat modal dengan tingkat hutang
yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap siklus tersebut. Industri ini juga masih rentan terhadap
faktor eksogen seperti krisis geo-politik, perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi
volume produksi dan pada akhirnya kinerja Perseroan.
Jika perkembangan indicator perekonomian memburuk seperti inflasi, tingkat suku bunga maka akan
dapat mempengaruhi keinginan permintaan terhadap komoditas pertambangan dan meningkatkan
biaya operasional. Jika ketidak jelasan perekonomian Dunia dan Indonesia berlangsung dalam jangka
waktu yang panjang maka akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.

3.

Risiko Kebijakan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah
Kegiatan eksplorasi dan penambangan tunduk pada berbagai perundangan kebijakan dan peraturan
yang mengatur kepemilikan, pencarian, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan
dan royalty, pengendalian devisa, pajak impor ekspor, pengiriman mata uang asing, pembatasan
terhadap mata uang asing, repratiasi pendapatan, perizinan investasi, permasalahn lingkungan,
ketenagakerjaan, dan permasalahan lainnya. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan
perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi indusri pertambangan di Indonesia.
Peraturan dan regulasi otonomi daerah telah mengubah iklim peraturan untuk perusahaan
pertambangan di Indonesia menjadi desentralisasi kekuasaan peraturan, pajak dan kekuasaan lain
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian bagi
perusahaan pertambangan. Ketidakpastian ini meliputi validitas, ruang lingkup, interpretasi dan
penerapan hukum yang mengatur pertambangan. Selain itu, preseden atau panduan lainnya terkait
interpretasi dan pelaksanaan peraturan dan regulasi otonomi daerah sangat terbatas. Ketidakpastian
tersebut telah meningkatkan risiko dan dapat meningkatkan biaya kegiatan pertambangan di
Indonesia. Perseroan tidak dapat memastikan dengan jelas dampak undang-undang otonomi daerah
terhadap kekuasaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah daerah untuk
pemberian IUP dan perijinan penambangan lainnya serta proses pengawasan kegiatan pertambangan.
Perseroan juga dapat menghadapi tuntutan yang saling bertentangan antara pemerintah pusat dan
daerah mengenai, antara lain, yurisdiksi atas kegiatan usaha Perseroan klaim untuk kepentingan
penambangan, dan peningkatan pajak atau penetapan pajak daerah baru. Secara umum, tidak dapat
dipastikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi industry pertambangan tidak
akan diterbitkan atau dicabut secara mendadak sehingga dapat berdampak negative terhadap
prospek usaha Perseroan yang akan berpengaruh terhadap kinerja kegiatan usaha dan kondisi
keuangan Perseroan.

4.

Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui izin, perjanjian dan persetujuan
yang dibutuhkan
Selain IUP, Perseroan memerlukan izin-izin dan persetujuan-persetujuan lainnya untuk menjalankan
kegiatan usahanya, termasuk perizinan pusat, regional atau daerah dan persetujuan yang terkait
dengan kegiatan usaha pertambangan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan
lahan, transportasi, penggunaan pelabuhan, serta perizinan umum lainnya. Perseroan diwajibkan
memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan sebelum habis masa berlakunya dan juga
mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan. Kegagalan dalam memperoleh izin dan
persetujuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap rantai persediaan, kegiatan usaha Perseroan
dan rencana ekspansi. Jika pihak yang berwenang mencabut atau menolak untuk menerbitkan atau
memperbaharui izin dan persetujuan yang diperlukan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
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5.

Risiko terkait kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang serta lingkungan hidup
Pemerintah menetapkan standar operasi dan reklamasi untuk semua jenis pertambangan, baik untuk
pertambangan terbuka (open cut) maupun di bawah tanah. Perseroan telah mengembangkan strategi
reklamasi dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik geologis dari tambang yang dioperasikannya.
Bergantung pada desain penambangan, overburden dipindahkan ke area pembuangan atau
ditempatkan ke dalam lubang tambang saat penambangan dilakukan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang (”PP
No. 78/2010”), Perseroan bertanggung jawab kepada pemerintah atas hasil reklamasi dan rehabilitasi
terhadap semua lahan pertambangan dalam Wilayah IUP Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa
perkerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan Perseroan akan sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila hasil reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan Perseroan tidak
memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat menimbulkan kewajiban reklamasi dan
rehabilitasi lanjutan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasi Perseroan secara signifikan yang dapat
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha
Perseroan.
Kegiatan operasi tambang Perseroan seperti penggunaan air, pembuangan overburden,
pembentukan lubang pit, penumpukan overburden dan tanah topsoil dan pembuangan emisi dari
mesin pemecah (crushing) dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut diatur oleh
peraturan, regulasi dan persyaratan hukum lainnya terkait lingkungan, kesehatan dan keamanan.
Peraturan tersebut mengatur pembuangan bahan zat di udara dan air, pengelolaan dan manajemen
bahan dan limbah berbahaya, pembersihan site, kualitas dan ketersediaan air tanah, pemeliharaan
tumbuhan dan kehidupan liar dan reklamasi dan pemulihan properti pertambangan setelah kegiatan
penambangan selesai. Regulasi lingkungan mengharuskan Perseroan mempersiapkan dokumen
lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebelum Perseroan melakukan aktivitas
penambangan, termasuk memulai atau meningkatkan produksi pada Wilayah IUP Perseroan.
Biaya terkait kepatuhan terhadap peraturan tersebut telah dan akan tetap memiliki pengaruh kepada
biaya operasional Perseroan dan daya saing Perseroan. Selanjutnya, setiap pelanggaran kewajiban
atas peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, serta seluruh perubahannya, dapat
mengakibatkan biaya dan denda yang signifikan. izin untuk melanjutkan kegiatan operasi dapat
diberhentikan apabila terdapat bukti terhadap pelanggaran material dalam memenuhi standar
lingkungan hidup, atau pembatalan secara permanen dalam hal pelanggaran berat.
Terdapat kemungkinan dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan
lingkungan hidup yang baru. Setiap peningkatan signifikan terhadap biaya terkait kepatuhan dan
remediasi lingkungan hidup, atau terjadinya kecelakaan lingkungan hidup yang material pada salah
satu Wilayah IUP Perseroan dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

6.

Risiko terkait tumpang tindih lahan
Secara umum hutan dikategorikan menjadi 2 yaitu : Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL).
Melalui negosiasi Hutan Produksi dapat dipinjam untuk penggunaan Aktifitas penambangan, izin ini
dikenal sebagai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sementara Hutan Lindung didefinisikan
sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan, sebagai rumah hewan, memelihara kesuburan tanah, sebagai paru-paru bumi, untuk
mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah banjir , dan mencegah intrusi pada air laut. Pada
Kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka – UU
No 41/1999 tentang kehutanan Pasal 38 ayat (4).
Dalam kasus Perseroan, area aktifitas penambangan perseroan berada di kawasan Hutan Produksi
Terbatas, sehingga diperlukan IPPKH. Pada saat ini Perseroan sedang mengajukan perluasan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 1,127.24. IPPKH yang ada baru mencakup 390.88 Ha.
Perseroan sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis sebagai salah satu persyaratan
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IPPKH atas IUP milik Perseroan dari instansi pemerintah terkait. Perseroan baru dapat melakukan
kegiatan eksplorasi jika telah memperoleh IPPKH eksplorasi. Terdapat risiko dimana Perseroan tidak
akan dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi di atas wialayah IUP yang tumpang tindih dengan
kawasan hutan sebelum diperoleh izin dari instansi pemerintah terkait. Ke depannya, sesuai dengan
rencana ekspansi, Perseroan mungkin memperoleh IUP dimana terdapat hak atas lahan dan perizinan
yang tumpang tindih.
7.

Risiko terkait politik dan ketidakstabilan sosial di Indonesia
Ketidakstabilan politik di daerah dan konflik antara kelompok agama dan suku tetap menjadi masalah.
Gerakan separatis dan konflik antara kelompok agama dan suku telah menyebabkan kerusuhan sosial
dan politik di berbagai wilayah di Indonesia. Di Propinsi Aceh dan Papua telah terjadi konflik antara
pendukung gerakan separatis dengan militer Indonesia. Ratusan orang terlibat protes kekerasan
menentang operasi tambang emas Freeport di Propinsi Papua menuju kepada insiden kekerasan.
Dalam tahun-tahun terakhir ini, Pemerintah telah mencapai perkembangan yang positif di wilayah
konflik.
Perkembangan politik dan sosial di Indonesia di masa lalu relatif tidak dapat diduga. Gangguan
tersebut dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, dan dapat berdampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

8.

Risiko Ketentuan Negara Lain Atau Peraturan Internasional
Aktifitas penambangan dimana hasil produksi mineral dengan tujuan ekspor akan bersinggungan
secara langsung dengan ketentuan ketentuan negara lain ataupun kesesuaian dengan peraturan
internasional, baik mengenai standar operasional pertambangan maupun standar baku Mineral yang
dihasilkan. Peraturan Internasional berkaitan erat dengan keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
Ketidak mampuan memenuhi ketentuan ketentuan negara lain ataupun peraturan internasional akan
berdampak langsung terhadap penjualan mineral yang dihasilkan perusahaan. Sejauh ini Perseroan,
dapat memenuhi ketentuan negara tujuan ekspor ataupun peraturan internasional mengenai
keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Namun demikian tidak menjamin dikemudian hari
permasalahan ini tidak muncul. Jika hal ini terjadi maka akan dapat mempengaruhi penjualan
perseroan yang kemudian berdampak secara negative terhadap kondisi keuangan Perseroan.

9.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Pada saat ini Perseroan menggunakan mata uang denominasi Rupiah dalam kegiatan operasionalnya,
sehingga fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing tidak terlalu berdampak. Namun tidak tertutup
kemungkinan di masa depan Perseroan menggunakan pinjaman berdenominasi dollar Amerika Serikat
ataupun mata uang asing lainnya. Sehingga fluktuasi mata uang akan bisa berdampak negative
terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI DI SAHAM PERSEROAN
1.

Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan;
ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.
Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek, tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham
Perseroan dapat likuid, hal ini tergantung pada kondisi Pasar modal Indonesia dan global selain dari
kinerja keuangan Perseroan.
Tidak ada kepastian bahwa seorang pemegang saham akan dapat melakukan penjualan atas saham
Perseroan pada harga atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan pemegang saham di pasar modal
yang lebih likuid.
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2.

Fluktuasi harga saham Perseroan
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat menjadi sangat berfluktuasi tergantung
pada berbagai faktor, termasuk:
• perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan
dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
• perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
• perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
• perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama
Asia) di pasar yang berkembang; dan/atau
• fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

3.

Risiko Perseroan tidak dapat membagikan dividen
Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen tergantung pada kinerja keuangan Perseroan,
dimana tergantung pada operasional, pertumbuhan; kompetisi, kebijakan/peraturan yang ada
maupun yang akan ada dan kondisi perekonomian dan industri perhotelan pada umumnya. Sehingga
apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak dapat menanggulangi hal hal tersebut
diatas maka akan mempengaruhi hasil kinerja operasionalnya yang mempengaruhi pada laporan
keuangan Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu dapat membayar
dividend atau Direksi Perseroan akan memberikan rekomendasi atau Pemegang Saham Perseroan
akan menyetujui pembayaran Dividen.

Perseroan telah melakukan upaya dalam menghadapi risiko tersebut diatas antara lain:
1.

Operasional Pertambangan
A. Melakukan studi lanjutan penambangan selain penambangan terbuka (open pit) juga
penambangan bawah tanah (underground). Studi ini akan meningkatkan nilai ekonomi tambang.
Studi penambangan bawah tanah dilakukan dengan metode Shrinkage stoping. Dimana lokasi IUP
perseroan memiliki kemiringan dari stope wall (dinding stope) berkisar 410 – 900. Keuntungan
dari metode ini antara lain :
I. Biaya deployment menjadi rendah Karena jarak antara level dengan level dan raise dan raise
bisa berjauhan
II. Cost Effective : Biaya handling bijih (ore) lebih rendah karena bijih (ore) dapat turun dengan
sendirinya secara grafitasi melalui chate
III. Produksi dapat cepat terlaksana karena tinggal dalam stope
IV. Ramah terhadap lingkungan dimana Tidak terjadi penurunan permukaan (surface subsidence)
karena stope dapat ditimbun dengan tailing dan waste. Serta cleaning mining karena recovery
agak tinggi
Metode open pit dan underground ini akan meningkatkan Cadangan (Reserve) Perseroan.
B. Optimalisasi Floatation Plant : sehingga dapat memperoleh kadar konsentrat yang tinggi, kondisi
ini akan meningkatkan nilai jual konsentrat yang dihasilkan. Sehinga Perseroan memiliki daya
tawar (bargaining power) yang lebih baik terhadap konsumen. Optimalisasi floatation Plant ini
diperlukan, dimana Perseroan saat ini telah memasuki periode eksploatasi meskipun Perseroan
terus menerus melakukan studi eksplorasi.
Diversifikasi produk tambang yang dimiliki yaitu – Timbal (Pb), Seng (Zn) dan Perak (Ag)
memberikan keuntungan tersendiri bagi Perseroan membuat Perseroan lebih tahan terhadap
fluktuasi harga Komoditas. Jika harga Bijih Besi membaik, maka dimungkinkan Perseroan kembali
memproduksi bijih besi.
C. Memenuhi peraturan peraturan yang berlaku baik peraturan, keselamatan kerja dan melakukan
Good mining Practises berwawasan lingkungan.
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D. Memenuhi peraturan pemerintah mengenai kebijakan terkait jasa Pemurnian, dengan melakukan
investasi di PT Kapuas Prima Citra – Smelter Pb. dan smelter Zinc, PT Kobar Lamandau Mineral –
merupakan afiliasi Perseroan
E. Menjalin hubungan baik dengan Kontraktor dan supplier
2. Penjualan dan Persaingan
Upaya dalam rangka meningkatkan pangsa pasar adalah :
A. Menjual Produk dan layanan pada Pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan Jumlah
B. Melebarkan pasar : pada saat ini penjualan Perseroan untuk ekspor ke China – sebagai pasar
terbesar dunia. Namun tidak tertutup jika perminataan dalam negeri cukup besar, maka
Perseroan akan mengembangkan pasar dalam Negeri
C. Meningkatkan Pelanggan Baru : Pada saat ini perseroan telah mulai melakukan negosiasi harga
jual/beli ke beberapa pihak seperti Glencore, Trafigura.

3. Pendanaan
A. Mencari alternatif pendanaan – salah satunya adalah upaya melakukan Initial Public Offering
(IPO)
B. Pendanaan menggunakan fasilitas perbankan
C. Komitmen Pemegang saham
Risiko – risiko diatas telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan dan
Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko material.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM
MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA
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VII.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
Ada kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen, yaitu:
Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 18
tanggal 5 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H,. M.Kn., Notaris
di Jakarta.
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VIII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN
A. PENDIRIAN PERSEROAN
Perseroan didirikan pada tahun 2005, berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 12 Juli 2005, dibuat
dihadapan Ir. Fredy Gosyal, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23059
HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Agustus 2005, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan
No. TDP 090215129923 tanggal 7 Oktober 2005 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat
No. 1722/BH.09.02/X/2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 1
Nopember 2005 No.87, Tambahan No.11645.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Perseroan didirikan adalah
sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT Energi Wahana Utama
- Sim Antony
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
10.000
1.000.000.000
4.500
500
5.000
5.000

450.000.000
50.000.000
500.000.000
500.000.000

(%)

90,00
10,00
100,00

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan
beberapa kali terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kapuas Prima
Coal No. 103 tanggal 17 Juli 2017 (“Akta Perseroan No.103/2017”), yang dibuat di hadapan Hasbullah
Abdul Rasyid, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, telah menyetujui untuk (i) memberhentikan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka selama pengurusan dan pengawasan
dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru, (ii) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau
disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, (iii) 1. Menyetujui
Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham
baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta)
saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun
internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, 2. Menyetujui pelaksanaan menerbitkan
Mandatory Convertible Bond “MCB” senilai Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) atau
sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama dan 3. Menyetujui memberikan
kuasa dan wewenang kepada:
1) Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
a) Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris.
b) Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
c) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan
d) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa
Efek Indonesia.
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2) Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai penigkatan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan,
(iv) Menyetujui Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak
terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk
disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka;
dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut.
Akta Perseroan No. 103/2017 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU0014654.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 Juli2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0087539.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk
menjalankan usaha di bidang Pertambangan dan Perdagangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
a. Menjalankan usaha dibidang Pertambangan yang meliputi :
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan batu bara, batuan tambang, batu besi,
tembaga dan barang tambang lainnya
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pemborongan bidang pertambangan umum yang meliputi
pemboran, pengupasan, penggalian/penambangan, pengolahan, pemurnian, dan kegiatan
usaha terkait
- Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, pengolahan barang-barang dari hasil
pertambangan yang meliputi teko, asbak, asesoris, dan semua barang yang terbuat dari hasil
tambang dan kegiatan usaha terkait
b. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai
berikut:
- Melakukan usaha-usaha di bidang Perdagangan yang meliputi ekspor-impor, dan perdagangan
antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir,
supplier (penyalur) dari segala macam barang yang diperdagangkan, baik untuk perhitungan
sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi
B. ASOSIASI PERUSAHAAN PERSEROAN ADALAH PT KAPUAS PRIMA CITRA (“KPCITRA”)
KPCitra adalah Asosiasi Perusahaan Perseroan, dengan kemilikan sebesar 30% (tiga puluh persen),
dengan kegiatan usaha Pertambangan , khususnya dibidang pengolahan dan pemurnian mineral.
C. STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan
adalah sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000
1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000
12.000.000.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000
400.000.000.000
1.200.000.000.000

(%)

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07
100,00
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D. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR.
TAHUN 2015
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 04 Agustus 2015,
dibuat oleh Irnova Yahya, SH., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0940353.AH.01.02 Tahun
2015 tanggal 10 Agustus 2015, Perubahan Akta telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kapuas Prima Coal No.AHU-AH.01.03-0955679 Tanggal
10 Agustus 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3539870.AH.01.11.Tahun
2015 tanggal 10 Agustus 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada
tanggal 6 November 2015 No.89, Tambahan No.44189, dalam rapat diputuskan tentang :
a. Menyetujui dan mengesahkan peralihan saham milik almarhum Yudi sebanyak 5.000 lembar saham
kepada alhiwarisnya, yaitu Herawati Soetjipto, sebagaimana tercatat pada surat pernyataan hibah
saham tertanggal 10 Juli 2015 dan diwaarmeking pada tanggal 06 Oktober 2016 di Kantor Notaris
Irnova Yahya, SH., di Jakarta.
b. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
c. Menyetujui Peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan semula Rp10.000.000.000,menjadi sebesar Rp 25.000.000.000,-. yang akan di ambil bagian oleh :
i
ii
iii
iv
v
vi
vii

Edy Budiman sebesar Rp 4.125.000.000,-. atau sebanyak 41.250 lembar saham.
Sim Antony sebesar Rp 2.625.000.000,-. atau sebanyak 26.250 lembar saham.
Kioe Nata sebesar Rp 2.250.000.000,-. atau sebanyak 22.500 lembar saham.
Budimulio Utomo sebesar Rp 1.800.000.000,-. atau sebanyak 18.000 lembar saham.
William sebesar Rp 1.725.000.000,- atau sebanyak 17.250 lembar saham.
Haroen Soedjatmoko sebesar Rp 1.725.000.000,-. atau sebanyak 17.250 lembar saham.
Herawati Soetjipto sebesar Rp 750.000.000,-. atau sebanyak 7.500 lembar saham.

Susunan permodalan
Modal Dasar

:

Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham
bernilai nominal Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
Modal Disetor

:

Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari
nilai saham yang telah ditempatkan.
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Setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Edy Budiman
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- William
- Haroen Soedjatmiko
- Herawati Soetjipto
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
%
250.000
25.000.000.000
68.750
43.750
37.500
30.000
28.750
28.750
28.750

6.875.000.000
4.375.000.000
3.750.000.000
3.000.000.000
2.875.000.000
2.875.000.000
2.875.000.000

27,50
17,50
15,00
12,00
11,50
11,50
5,00

250.000
-

25.000.000.000
-

100,00

TAHUN 2016
1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 15 September 2016, dibuat dihadapan Aldri
Mandala Putra Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang, yang telah
diterima tanda surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Kapuas Prima Coal
No. AHU-AH.01.03-0085048 Tanggal 30 September 2016 didaftarkan Daftar Perseroan Nomor AHU0114841.AH.01.11 tanggal 30 september 2016, dalam rapat diputuskan tentang : pengalihan/jual
beli surat saham sebanyak 81.250, yaitu sebagai berikut :
a. Sebanyak 4.000 saham milik Herawaty Soetjipto kepada Sim Antony berdasarkan Akta Jual Beli
Saham No.07 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH. Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
b. Sebanyak 4.000 saham milik Herawaty Soetjipto kepada Sim Antony berdasarkan Akta Jual Beli
Saham No.07 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH. Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
c. Sebanyak 3.275 saham milik Herawaty Soetjipto kepada Budi Mulio Utomo berdasarkan Akta
Jual Beli Saham No. 08 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH.
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
d. Sebanyak 1.450 saham milik Herawaty Soetjipto kepada Haroen Soedjatmoko berdasarkan Akta
Jual Beli Saham No.09 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH.
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
e. Sebanyak 1.425 saham milik Herawaty Soetjipto kepada William berdasarkan Akta Jual Beli
Saham No.10 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH. Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
f. Sebanyak 2.350 sahaam milik Herawaty Soetjipo kepada Kioe Nata berdasarkan Akta Jual Beli
Saham No.11 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH. Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
g. Sebanyak 1.325 saham milik Edy Budiman kepada Kioe Nata berdasarkan Akta Jual Beli Saham
No.12 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH. Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
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Susunan permodalan
Modal Dasar
:

Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham
bernilai nominal Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan : Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
Modal Disetor
: Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari
nilai saham yang telah ditempatkan.
Setelah penjualan saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
%
250.000
25.000.000.000
67.425
47.750
41.175
33.275
30.200
30.175

6.742.500.000
4.775.000.000
4.117.500.000
3.327.500.000
3.020.000.000
3.017.500.000

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07

250.000
-

25.000.000.000
-

100,00

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 7 November 2016, dibuat dihadapan Irnova Yahya,
SH. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021594.AH.01.02 Tahun 2016
tanggal 17 November 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0136768.AH.01.11 Tahun 17 November 2017, dalam rapat diputuskan tentang peningkatan modal
dasar perseroaan dari Rp.25.000.000.000,-. menjadi Rp.1.000.000.000.000,-. saham dan
peningkatan modal setor dari Rp.25.000.000.000,-. Menjadi Rp.250.000.000.000,-.
Yang disetor penuh oleh para pemegang saham sebagai berikut :
a. PT. Sarana Inti Selaras senilai Rp.60.682.500.000,- atau sebanyak 606.825 lembar saham.
b. Sim Antony senilai Rp. 47.750.000.000,- atau sebanyak 477.500 lembar saham.
c. Kioe Nata senilai Rp.41.175.000.000,- atau sebanyak 411.750 lembar sahm.
d. Budi Mulio Utomo senilai Rp.33.275.000.000. atau sebanyak 332.7500 lembar saham.
e. Haroen Soedjatmiko senilai Rp.27.180.000.000,- atau sebanyak 271.800 lembar saham.
f. William senila Rp.27.157.000.000,- atau sebanyak 271.575 lembar saham.
Susunan permodalan
Modal Dasar

:

Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu ) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai
nominal Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
Modal Disetor
: Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham. atau 100% (seratus
persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.
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Setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
10.000.000
1.000.000.000.000

%

674.250
477.500
411.750
332.750
302.000
301.750

67.425.000.000
47.750.000.000
41.175.000.000
33.275.000.000
30.200.000.000
30.175.000.000

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07

2.500.000
7.500.000

250.000.000.000
750.000.000.000

100,00

Catatan :
a. Berdasarkan Surat Keterangan No. 32/IV/Not/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang
dikeluarkan oleh Kantor Notaris Irnova Yahya, SH. Notaris di Jakarta, diterangkan bahwa
pencetakan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Kapuas Prima Coal No. 05 tanggal 7 November 2016, saat ini sedang dalam proses
pengurusan kantor Notaris.
b. Bahwa Setoran Modal Perseroan atas peningkatan modal di setor dilakukan berdasarkan
Konversi Hutang Perseroan kepada Pemegang Saham yang telah diambil keputusan sesuai
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 3
November 2016 PT. Kapuas Prima Coal, untuk dilakukan Konversi hutang Perseroan masingmasing dari : PT. Sarana Inti Selaras, Sim Antony, Kioe Nata, Budi Mulio Utomo, Haroen
Soedjatmiko, William dengan jumlah keseluruhannya Rp. 225.000.000.000,- . (dua ratus dua
puluh lima miliar Rupiah). Konversi Hutang ini sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.15
tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat di Kompensasikan Sebagai
Setoran Saham dan telah diumumkan oleh Perseroan kepada publik pada tanggal 6 Maret
2017 pada Harian Terbit dan Harian Ekonomi Neraca.
c. Berikut adalah Perjanjian Hutang PERSEROAN yang dikonversi sebagai setoran saham sebagai
berikut :
1) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan PT. Sarana Inti Selaras tertanggal 15
Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan.
2) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Sim Antony tertanggal 15 Desember 2015
yang dibuat dibawah tangan.
3) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Kioe Nata tertanggal 15 Desember 2015
yang dibuat dibawah tangan.
4) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Budi Mulio Utomo tertanggal 15
Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan.
5) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Haroen Soedjatmiko tertanggal 15
Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan.
6) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan William tertanggal 15 Desember 2015
yang dibuat dibawah tangan.
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TAHUN 2017
1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 26 Januari
2017, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-000.3061.AH.01.02 Tahun 2017
tanggal 6 Februari 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016125.AH.01.11
Tahun 17 November 2017, Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, Peningkatan modal dasar
dan modal disetor Perseroan semula Rp 1.000.000.000.000,- menjadi Rp 1.600.000.000.000,- dan
peningkatan modal setor semula Rp.250.000.000.000,-.Menjadi Rp.400.000.000.000,-. Dan
Menyetujui Perubahan Nilai Nominal saham dari Rp.100.000,-. Menjadi Rp.100,-, yang akan di
ambil bagian oleh :
a. PT. Sarana Inti Selaras sebanyak 1.078.800.000 saham atau senilai Rp.107.880.000.000,-.
b. Sim Antony sebanyak 764.000.000 atau senilai Rp 76.400.000.000,-.
c. Kioe Nata sebanyak 658.800.000 saham atau senilai Rp 65.880.000.000,-.
d. Budimulio Utomo sebanyak 532.400.000 saham atau senilai Rp 53.240.000.000,-.
e. Haroen Soedjatmoko sebanyak 483.200.000 atau senilai Rp 48.320.000.000,-.
f. William sebesar sebanyak 482.800.000 atau senilai Rp 48.280.000.000,-.
Menyetujui Perubahan Nilai Nominal saham dari Rp.100.000,-. Menjadi Rp.100,-.
Bahwa susunan permodalan mengalami perubahan dan perubahan susunan pemegang saham,
yaitu sebagai berikut :
Susunan permodalan
Modal Dasar

:

Rp. 1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas
16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham, masing-masing lembar
saham bernilai nominal Rp.100,-. (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan : Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham.
Modal Disetor
: Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham. lembar saham. atau 100%
(seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.
Setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Keterangan
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
%
Modal Dasar
16.000.000.000
1.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Sarana Inti Selaras
1.078.800.000
107.880.000.000
26,97
- Sim Antony
764.000.000
76.400.000.000
19,10
- Kioe Nata
658.800.000
65.880.000.000
16,47
- Budimulio Utomo
532.400.000
53.240.000.000
13,31
- Haroen Soedjatmiko
483.200.000
48.320.000.000
12,08
- William
482.800.000
48.280.000.000
12,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
4.000.000.000
400.000.000.000
100,00
Saham Dalam Portepel
12.000.000.000
1.200.000.000.000
Catatan :
a. Berdasarkan Surat Keterangan No. 33/IY/Not/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan
oleh Kantor Notaris Irnova Yahya, SH. Notaris di Jakarta, diterangkan bahwa pencetakan
Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) atas Akta Pernyataaan Keputusan Rapat No. 14
tanggal 26 Januari 2017, sedang dalam proses pengurusan kantor Notaris.
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b.

Bahwa Setoran Modal Perseroan atas peningkatan modal di setor dilakukan berdasarkan
Konversi Hutang Perseroan kepada Pemegang Saham yang telah diambil keputusan sesuai
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang PT. Kapuas Prima Coal
tanggal 29 Desember 2016 untuk dilakukan Konversi hutang Perseroan masing-masing dari
PT. Sarana Inti Selaras, Sim Antony, Kioe Nata, Budimulio Utomo, Haroen Soedjatmoko dan
William yang jumlah kesaeluruhannya Rp.150.000.000.000,-. Konversi Hutang ini sesuai Pasal
6 Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang
Dapat di Kompensasikan Sebagai Setoran Saham dan telah diumumkan oleh Perseroan
kepada publik pada tanggal 10 Maret 2017 pada Harian Terbit dan Harian Ekonomi Neraca.

c.

Berikut adalah Perjanjian Hutang PERSEROAN yang dikonversi sebagai setoran saham sebagai
berikut :
1) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan PT. Sarana Inti Selaras tertanggal 21
Desember 2015 da
n 20 Desember 2016 keduanya dibuat dibawah tangan.
2) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Sim Antony tertanggal 21 Desember 2015
dan 19 Desember 2016 keduanya dibuat dibawah tangan.
3) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Kioe Nata tertanggal 21 Desember 2015
dan 19 Desember 2016 keduanya dibuat dibawah tangan.
4) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Budi Mulio Utomo tertanggal 21
Desember 2015 dan 21 Desember 2016 keduanya dibuat dibawah tangan.
5) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan Haroen Soedjatmiko tertanggal 21
Desember 2015 dan 22 Desember 2016 keduanya dibuat dibawah tangan.
6) Perjanjian Hutang antara PERSEROAN dengan William tertanggal 21 Desember 2015 dan
19 Desember 2016 keduanya dibuat dibawah tangan.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal No. 136 tanggal 21 Februari
2017 dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH. MKN Notaris di Jakarta, telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-0004921.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, kemudian
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-002656.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 27 Februari
2017. Dalam rapat diputuskan sebagai berikut :
a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui perubahan perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau disingkat Tbk.
c. Menyetujui penawaran umum perdana (Intial Public Offering/IPO) Perseroan melalui
pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel). Perseroan sebanyak-banyaknya
1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik diwilayah
Negara Republik Indonesia maupun Internasional untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Bahwa susunan permodalan dan susunan pemegang saham, yaitu sebagai berikut :
Modal Dasar

:

Rp. 1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas
16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham, masing-masing lembar
saham bernilai nominal Rp.100,-. (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan : Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham.
Modal Disetor
: Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham. lembar saham. atau 100%
(seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.
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Setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

3.

Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000

%

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07

4.000.000.000
12.000.000.000

400.000.000.000
1.200.000.000.000

100,00

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal No. 103 tanggal 17 Juli 2017
dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH. MKN Notaris di Jakarta, telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Keputusannya No. AHU-0014654.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 Juli2017, kemudian didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087539.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017. Dalam rapat
diputuskan sebagai berikut :
a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui perubahan perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau disingkat Tbk.
c. Menyetujui penawaran umum perdana (Intial Public Offering/IPO) Perseroan melalui
pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel). Perseroan sebanyak-banyaknya
550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat
baik diwilayah Negara Republik Indonesia maupun Internasional untuk dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia.
d. Menyetujui pelaksanaan menerbitkan Mandatory Convertible Bond “MCB” senilai
Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima
ratus juta) lembar saham biasa atas nama.
Bahwa susunan permodalan dan susunan pemegang saham, yaitu sebagai berikut :
Modal Dasar

:

Rp. 1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas
16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham, masing-masing lembar
saham bernilai nominal Rp.100,-. (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan : Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham.
Modal Disetor
: Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham. lembar saham. atau 100%
(seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.
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Setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Jumlah Nilai
Jumlah Saham
Nominal (Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000

%

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07

4.000.000.000
12.000.000.000

400.000.000.000
1.200.000.000.000

100,00

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan pemegang saham tidak
berubah.
E. PERIJINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR
BIDANG USAHA PERSEROAN
(i) Perijinan Perseroan sehubungan dengan pertambangan, antara lain :
1.

Izin Pertambangan
a. Perseroan telah memiliki Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kapuas Prima
Coal berdasarkan surat keputusan Bupati Lamandau No. Ek.540/02/1/2010 tertanggal 27
Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kapuas Prima Coal.
Perseroan telah menerima kuasa pertambangan eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun,
bahan galian berupa bijih besi DMP, luas pertambangan 2.100 Ha, berlokasi di Kecamatan
Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Pemegang IUP
Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi,
pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam SWIUP untuk jangka
waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun terhitung mulai
tanggal 06 september 2007 sampai dengan tahun 2037, IUP operasi produksi ini dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Lamandau.
b.

Perseroan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan surat
Keputusan Bupati Lamandau No. Ek540/06/VIII/2012 tertanggal 31 Juli 2012 tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi, Perseroan telah menerima kuasa pertambangan
eksplorasi dengan jangka waktu 20 tahun, bahan galian berupa bijih besi, luas
pertambangan 3.469 Ha, berlokasi di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau
Provinsi Kalimantan Tengah, Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk
melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan
dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali
masing-masing 10 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai
dengan tahun 2032, IUP operasi produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain
tanpa persetujuan Bupati Lamandau.
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2.

c.

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PERSEROAN berdasarkan surat
Keputusan Bupati Lamandau No. 54/188/PTB/IX/2007 tertanggal 06 September 2007
Perseroan telah menerima kuasa pertambangan eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun,
bahan galian berupa bijih besi dan logam dasar, luas pertambangan 2.100 Ha, berlokasi di
desa Bintang, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan
Tengah, Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi ini tidak bisa dipindahkan ke pihak lain
atau dikerjakan dengan pihak lain sebelum mendapat persetujuan dari Bupati Lamandau.

d.

PERSEROAN telah memiliki Sertifikat Clear and Clean No.34/Min/33A/2012 yang diberikan
oleh Bupati Lamandau
adalah merupakan bagian dari pemenuhan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi PT. Kapuas Prima Coal, Nomor.Ek.540/02/XII/2009
tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau untuk kegiatan
eksploitasi biji besi DMP seluas ± 2.100 Ha.

Izin Penambangan Bawah Tanah
a. PERSEROAN telah memiliki Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Pb
Dan Zn Bawah Tanah (Underground Mining) di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Kapuas Prima Coal berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/635/2016 tertanggal 30 Desember
2016. Kegiatan Penambangan Pb dan Zn Bawah Tanah (Underground Mining) di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT.
Kapuas Prima Coal dinyatakan layak secara lingkungan hidup. Untuk penambangan bawah
tanah (Underground Mining) dengan metode shrinkage stoping, umur tambang selama 10
(sepuluh) tahun dengan kapasitas produksirata-rata sebanyak 8.333 (delapan ribu tiga
ratus tiga puluh tiga) ton bijih per bulan.
b.

3.

PERSEROAN telah memiliki Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pb Dan Zn Bawah
Tanah (Underground Mining) di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Kapuas Prima Coal berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/636/2016 tertanggal 30 Desember 2016. Izin
Lingkungan Kegiatan Penambangan Pb dan Zn Bawah Tanah (Underground Mining) di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT.
Kapuas Prima Coal. Untuk kegiatan penambangan bawah tanah (Underground Mining)
dengan metode shrinkage stoping, umur tambang selama 10 (sepuluh) tahun dengan
kapasitas produksirata-rata sebanyak 8.333 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) ton
bijih per bulan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan
PT. Kapuas Prima Coal tidak melaksanakan kegiatan penambangan Bawah Tanah
(Underground Mining) maka Izin Lingkungan ini dicabut dan dibatalkan.

Izin Penggunaan Bahan Peledak
a.

Perseroan telah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Kabupaten Lamandau No.700/61/II.2/DESDM tanggal
31 Juli 2017 tentang Perpanjangan Ijin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan Dan
Penggunaan Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan Umum PT. Kapuas Prima
Coal. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kepala Pelaksana Inspeksi
Tambang Daerah Kabupaten Lamandau ini berlaku sampai dengan 04 Agustus 2019
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan ini maka
akan diadakan perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Kabupaten Lamandau dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

b.

Perseroan telah memiliki Surat Izin No.SI/7608/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk
Pemilikan, Penguasaan Dan Penyimpanan Bahan Peledak Perpanjangan Surat Izin ini
berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019, terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan
bilamana telah habis masa berlakunya dapat diajukan perpanjangannya kepada Kapolri
selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum habis masa berlakunya.
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4.

c.

Perseroan saat ini sedang mengajukan Surat Ijin Bahan Peledak melalui PT. Dahana selaku
importir Bahan Peledak untuk keperluan PT. Kapuas Prima Coal saat ini sedang
mengajukan Permohonan Surat Ijin Pembuatan Bahan Peledak di Lokasi Pengguna Akhir
No. B/197/VIII/2017/DTU-1 tanggal 18 Agustus 2017.

d.

Perseroan telah memiliki Surat Izin No.SI /5562/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang
Pembelian dan Penggunaan Sisa Bahan Peledak guna menunjang usaha penambangan bijih
besi dan logam dasar di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantika Raya Kabupaten
Lamandau , Propinsi Kalimantan Tengah. Perpanjangan izin pembelian dan penggunaan
sisa bahan peledak dari importir PT. Dahana (Persero)/PT. Pindad (Persero)/PT. Multi
Nitroma Kimia/PT. Tridaya Esta/PT. Armindo Prim/PT. Trifita Perkasa/PT. Asa Karya
Multipratama/PT. Mexis/PT. Distribusi Ammo Nusantara. Surat Izin ini berlaku selama 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

e.

Perseroan telah memiliki Surat Izin No.SI /5532/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang
Penggunaan Sisa Bahan Peledak guna menunjang usaha penambangan bijih besi dan
logam dasar di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantika Raya Kabupaten Lamandau ,
Propinsi Kalimantan Tengah. Surat Izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal dikeluarkan.

Balai Pengobatan
Perseroan telah memiliki Balai Pengobatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamandau Nomor : 442.8.3/I/DINKES/2017 tanggal 1 Januari 2017
tentang Izin Sementara Balai Pengobatan PT. Kapuas Prima Coal Kabupaten Lamandau. Surat
izin berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan
31 Desember 2017.

5.

Izin Kehutanan
a.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kepada Perseroan Untuk Eksploitasi Bijih Besi Dan Logam
Dasar Serta Sarana Penunjangnya Seluas 390,88 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi
Terbatas Di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.713/Menhut-II/2009 tertanggal 19 Oktober 2009,
Perseroan telah menerima izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi bijih
besi dan logam dasar serta sarana penunjangnya seluas ± 390,88 hektar yang seluruhnya
berada pada kawasan hutan produksi terbatas dan telah dibebani IUPHHK-HA PT. Sari
Bumi Kusuma seluas ± 22,78 hektar, IUPHHK-HA PT. Amprah Mitra Jaya seluas ± 138,54
hektar dan di dalam IUPHHK-HA PT. Karda Traders seluas ± 229,58 hektar yang terletak di
kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Izin
pinjam pakai kawasan hutan ini diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun

b.

PERSEROAN telah mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ke Badan
Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat pada tanggal 20 Januari
2017 sebagaimana bukti Tanda Terima Permohonan IPPKH yang ditanda tangani LO
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c.

PERSEROAN telah menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.5704/Menlhk-PDASHL/KTA/2015 tanggal 22 Desember
2015 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran
Sungai Atas PT. Kapuas Prima Coal. Lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah
Aliran Sungai atas nama PT. Kapuas Prima Coal seluas 453,10 (empat ratus lima puluh tiga
koma sepuluh perseratus) hektar yang terletak pada Kawasan Hutan Konversi Taman
Nasional Tanjung Puting dalam wilayah DAS Kumai di Kecamatan Pangkalan Banteng
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
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Perseroan telah melakukan reklamasi sebagai tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup.
Dana yang dicadangkan per 30 April 2017 adalah sebesar Rp. 1,4 miliar.
6.

Izin Pelabuhan
a. Berdasarkan surat Bupati Kotawaringin Barat No. 590/93/Agraria tertanggal 28 April 2017
tentang Surat Keterangan Terhadap Izin Lokasi Kepada PT. Kapuas Prima Coal. Surat
keterangan ini berlaku selama 1 tahun sejak surat ini dikeluarkan.
b. Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-52/PP008
tertanggal 12 Oktober 2015 tentang Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan
sendiri di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
kumai guna menunjang kegiatan usaha di bidang pertambangan bijih besi dan mineral
pengikutnya, Perseroan telah menerima persetujuan bekerjasama dengan penyelenggara
pelabuhan mengelola terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja
dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan kumai guna menunjang kegiatan usaha di
bidang pertambangan bijih besi dan mineral pengikutnya, persetujuan pengelolaan
terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama,
berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

7.

Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Perseroan telah menerima Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor :
188.55/285/VI/HUK/2015 tanggal 30 Juni 2015. Lokasi Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 di
Base Camp Ruwai, Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantika Raya, Kabupaten Lamandau,
Kalimantan Tengah. Izin ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan
permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa
berlaku izin berakhir.

(ii) Perizinan Sehubungan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan telah menerima Persetujuan Pencatatan Saham (listing) di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Direktur Jenderal Minerba Dan Batubara No. 1858/32/DJB/2017 tertanggal 18 September 2017
tentang Persetujuan Pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia a.n PT Kapuas Prima Coal
Tbk (PT KPC).
(iii) Perizinan Perseroan penting lainnya, antara lain :
No.
1.

Jenis Ijin
Tanda Daftar Perusahaan

2.

Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Besar

3.

Surat Izin Tempat Usaha
(SITU)

Keterangan
Kantor Pusat
Dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
Jakarta Utara dengan No. Pendaftaran: 09.01.1.46.56240
tanggal 17 Juli 2017, berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli
2022.
Kantor Cabang
Dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kantor
Pelayanan Terpadu Perizinan dengan No. Pendaftaran:
15.05.1.07.00171 tanggal 06 Juni 2016, berlaku sampai
dengan tanggal 06 Juni 2021.
No. 271/24.IPB.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 3 Oktober
2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Perseroan
untuk melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan
besar logam dan bijih logam.
No. 066/00032/KPTP/SITU/2012 tanggal 08 November 2012
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada
PERSEROAN untuk menjalankan kegiatan usahanya pada
tempat atau bangunan yang telah ditetapkan dalam surat izin
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tempat usaha ini, yang beralamat di Jl. Pelabuhan Kalap RT.
18 Kelurahan Kumai Hulu, surat izin tempat usaha ini berlaku
sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 08
November 2017
- No. 02.386.972.0-091.000 dengan alamat usaha di Jl. Elang
Laut Boulevard Blok A No. 32-33m Kapuk Pulo No. 32-33
RT.002 RW.003 Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara,
DKI Jakarta. 14470.
- No. 02.386.972.0.713.000 dengan alamat usaha di Jl. Ratu
Mangku No 18, Raja – Arut Selatan, Kobar 74100
- No. S-37PKP/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 23 Oktober
2015, disebutkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Satu
- No.3/27.1BU/31.72.01.1002/-071.562/e/2017 tanggal 11
Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kamal Muara, yang berlaku
sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
- No.190/KPPT/XI/2012 tanggal 1 November 2012 yang
dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Lamandau
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang berlaku sampai
dengan tanggal 1 November 2017.
- Surat
Keterangan
Ijin
Gangguan
/
HO
No.
066/00032/KPTP/HO/2012 tanggal 8 November 2012 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Surat Ijin
Gangguan (HO) ini tidak dibenarkan dipindahkan tangannya
kepada orang lain dalam bentuk apapun dan Surat Izin
Gangguan (HO) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
selama perusahaan melakukan usahanya.
- Surat
Keterangan
Ijin
Gangguan
/
HO
No.
066/000172/KPTP/HO/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Surat Ijin
Gangguan (HO) ini tidak dibenarkan dipindahkan tangannya
kepada orang lain dalam bentuk apapun dan Surat Izin
Gangguan (HO) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
selama perusahaan melakukan usahanya.
- Angka
Pengenal
Importir-Umum
(API-U)
Nomor
090410430-B tanggal 27 Mei 2016 berlaku sampai dengan
27 Mei 2021. Dikeluarkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman modal.
- Perseroan telah memiliki Surat Izin No. 03.PE-08.17.0005
tanggal 4 April 2017 tentang Persetujuan Ekspor Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan. Bahwa produk
pertambangan Konsentrat Timbal (PB) dengan kadar >=
56%Pb dan Konsetrat Seng (Zn) dengan kadar >= 51% Zn
hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang akan diekspor
hanya berasal dari hasil pengolahan yang dikuasai oleh
PERSEROAN, Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan/atau pemurnian tersebut dapat diekspor
sejak tanggal persetujuan ini ditandadatangani sampai
dengan tanggal 31 Maret 2018.
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10.

Persetujuan izin lingkungan

- Perseroan telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan
Hidup Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb,
Zn) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah No. 188.44/1173/2013 tertanggal 31 Desember
2013 di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah oleh Perseroan, Rencana
Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb,Zn) di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah oleh Perseroan dinyatakan layak secara
lingkungan hidup, kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam diktum Kesatu untuk area seluas ± 274 Ha
dari luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ± 3.649
Ha, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
- Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan Hidup
Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn)
berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
No. 188.44/1174/2013 tertanggal 31 Desember 2013 di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah. Perseroan telah menerima Izin
Lingkungan Rencana Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan
Logam Dasar (Pb,Zn) di Kecamatan Belantikan Raya,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
untuk area seluas ± 274 Ha dari luas Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi ± 3.649 Ha, keputusan ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah
dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Perseroan telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup
Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn)
berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
No. 188.44/1175 /2013 tertanggal 31 Desember 2013 di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah, Rencana Pertambangan Bijih Besi (Fe)
dan Logam Dasar (Pb,Zn) serta sarana penunjangnya
dinyatakan layak secara lingkungan hidup di Kecamatan
Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah oleh Perseroan Kapuas Prima Coal dinyatakan layak
secara lingkungan hidup, kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk area
seluas ± 390,88 Ha dari luas Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi ± 2.100 Ha, keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
- Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan Hidup
Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn)
berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
No. 188.44/1176/2013 tertanggal 31 Desember 2013 di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah, Perseroan telah menerima Izin
Lingkungan Rencana Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan
Logam Dasar (Pb,Zn) serta sarana penunjangnya di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
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Kalimantan Tengah, izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu untuk area seluas ± 390,88 Ha dari
luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ± 2.100 Ha,
keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Catatan :
Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Notaris Irnova Yahya SH Nomor : 64/IY/Not/IX/2017 tanggal 28
September 2017 diterangkan : Bahwa Surat Keterangan Domisili atas nama PT. Kapuas Prima Coal Tbk
berkedudukan di Jakarta Utara saat ini sedang dalam pengurusan Kantor kami pada instansi yang
berwenang.
F. PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTEKTUAL
Perseroan Dalam menjalani kegiatan usahanya telah melakukan Permohonan Pendaftaran Merek
Dagang tanggal 17 Oktober 2016, dengan Kelas Barang/Jasa : 16, atas merek KPC dengan warna etiket
: Hijau, Kuning dan Putih. Di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang
merek.
G. PERJANJIAN DENGAN BERELASI
Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai
berikut:
Pihak-pihak berelasi

Haroen Soedjatmiko

Sifat hubungan
Pemegang saham, Komisaris dan
Direktur
Pemegang saham, Komisaris dan
Direktur
Pemegang saham, Komisaris dan
Direktur
Pemegang saham dan Komisaris
Utama
Pemegang saham

William

Pemegang saham dan Direktur

Jaminan, utang pihak berelasi

Yudi

Pemegang saham dan Direktur

Jaminan, utang pihak berelasi

Evelyn Kioe

Direktur
Manajemen dan pemegang saham
yang sama dengan Perusahaan
Manajemen dan pemegang saham
yang sama dengan Perusahaan
Pemegang saham yang sama dengan
Perusahaan
Manajemen dan pemegang saham
utama Perusahaan
Manajemen dan pemegang saham
yang sama dengan Perusahaan
Manajemen dan pemegang saham
yang sama dengan Perusahaan

Jaminan

Edy Budiman
Sim Antony
Kioe Nata
Budimulio Utomo

PT Sumber Energy Jaya
PT Alam Persada Nusantara
PT Kobar Lamandau
Mineral
PT Sarana Inti Selaras
PT Energi Powerindo Jaya
PT Maxima Arta
PT Kapuas Prima Citra

Entitas Asosiasi

PT Cipta Standar Indonesia

Pemegang saham yang sama dengan
Perusahaan

Jenis transaksi
Jaminan, utang pihak berelasi
Jaminan, utang pihak berelasi
Jaminan, utang pihak berelasi
Jaminan, utang pihak berelasi
Jaminan, utang pihak berelasi

Jaminan, piutang pihak berelasi
Jaminan, piutang pihak berelasi
Piutang pihak berelasi
Utang pihak berelasi
Jaminan, utang usaha - pihak berelasi
dan utang pihak berelasi
Jaminan
Piutang lain-lain - pihak berelasi, utang
pihak berelasi, Pendapatan lain-lain
Utang usaha - pihak berelasi dan beban
pokok penjualan
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Perjanjian Sewa Ruangan Dengan Pihak Berelasi :
Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruangan tanggal 1 Januari 2016, Perseroan diwakili
oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama selanjutnya disebut Pihak Kedua /Yang Menyewakan dan
PT. Maxima diwakili oleh Glenn Eduard Bernadus selaku Direktur Operasi selanjutnya disebut Pihak
Pertama/Yang Menyewakan :
Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
Bahwa Pihak Kedua akan menyewa dari Pihak Pertama sebuah ruangan yang terletak di lantai dasar
Ruko Elang Laut Boulevard, Blok A No.32 &33 Jl. Pantai Indah Kapuk Selatan 1 Jakarta Utara 14460
seluas kurang lebih 696 M2 (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), selanjutnya disebut
surat Perjanjian Sewa-Menyewa dibuat di bawah tangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
para pihak yang satu terhadap yang lainnya telah saling setuju dan mufakat membuat Perjanjian Sewa
Menyewa ini, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
1. Perjanjian sewa-menyewa ini telah dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
lamanya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Fasilitas yang disediakan oleh Pihak Yang Menyewakan adalah sebagai berikut:
a. Aliran listrik sebesar 68 ampere;
b. 15 Air Conditioning (AC) masing-masing sebesar 2 PK;
c. 15 Jaringan telepon tambahan (extention);
d. Air PAM;
e. Security 24 (dua puluh empat) jam;
f. Cleaning Service.
3. Harga sewa-menyewa bangunan yang disewakan disepakati oleh para pihak sebesar
Rp.41.670.000,-. (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per bulan, atau
Rp.500.000.000,-. (lima ratus juta pertahun) harga tersebut belum termasuk pajak sewa-menyewa
sebesar 10 % (sepuluh persen).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan masalah berdasarkan musyawarah dan
mufakat, apabila sengketa yang timbul dalam perjanjian ini tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah
dan mufakat para Pihak setujuh diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
H. PERJANJIAN PERJANJIAN PENTING
Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani
perjanjian-perjanjian penting yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga. Adapun
perjanjian pejanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit Bank Central Asia
1. Perjanjian Kredit Ekspor 1 :
Bahwa Perseroan telah menerima Fasilitas Kredit Ekspor 1 terakhir di rubah, berdasarkan Akta
Perubahan Perjanjian Kredit No : 03 tanggal 10 November 2016 dibuat dihadapan Susanna
Tanu, SH, Notaris di Jakarta. Faizah dan Maya Sari, Sarjana Hukum dalam hal ini bertindak
dalam jabatan mereka diatas, dari dan karenanya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT.
Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut "BCA" dan Edy
Budiman dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, demikian mewakili Direksi
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Kapuas Prima Coal, telah
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Budimulio Utomo, Kioe Nata
dan Sim Antony, Selanjutnya disebut " Perseroan".
BCA dan Perseroan terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:
A. Bahwa Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari :
Fasilitas Kredit Ekspor 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD 2,604,845.- (dua
juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat puluh lima Dollar Amerika Serikat),
sebagaimana termuat dalam :
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“Akta Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas),
yang dibuat dihadapan Sri Ajuni Purnomo Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya
Daerah Tingkat II Tangerang, terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan
Sementara (SPPJS) Nomor 07087/BLS/2016 tanggal 10-10-2016 (sepuluh Oktober dua ribu
enam belas), yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, selanjutnya Perjanjian kredit
tersebut berikut segala perubahan, penambahan dan perpanjangannya disebut "Perjanjian
Kredit".
B.

Bahwa atas permohonan Perseroan, BCA menyetujui untuk mengubah syarat (-syarat) dan
ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, BCA dan Perseroan sepakat untuk mengubah syarat (syarat) dan ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani
Perubahan Perjanjian Kredit.

PASAL 1
BCA dan Perseroan dengan ini mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) yang
termuat dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :
1.1 Mengubah ketentuan pasal 8 ayat 8.1. Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan
pasal 8 ayat 8.1. tertulis dan terbaca sebagai berikut:
PASAL 8
Denda
8.1 Jika Perseroan lalai membayar Utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya
maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung
sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya
sebesar :
− 6 % (enam prosen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah
dari waktu ke waktu per tahun.
− 3 % (tiga prosen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta
asing dari waktu ke waktu per tahun.
8.2 Mengubah ketentuan pasal 11 butir d, e dan f Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya
ketentuan pasal 11 butir d, e dan f tertulis dan terbaca sebagai berikut:
PASAL 11
Pernyataan
Debitor dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut
:
d. Pada saat perjanjian Kredit Ditandatangani, anggaran dasar Debitor berikut segenap
perubahannya termuat dalam :
1. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01-11-2005 (satu Novbember dua ribu lima)
nomor 87 Tambahan nomor 11645 tahun 2005;
2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 21-12-2005 (dua puluh satu Desember dua ribu lima) nomor 04, yang dibuat
dihadapan insinyur Fredy Goysal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Serang, Pemberitahuan atas perubahan mana telah diterima dan dicatat di
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam suratnya tertanggal 28-12-2005 (dua puluh delapan Desember dua ribu
lima) nomor C-UM.01.01.18952 ;

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 25-03-2008 (dua puluh lima Maret dua ribu delapan) nomor 5, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, Pemberitahuan atas
perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya
tertanggal 09-04-2008 (sembilan April dua ribu delapan) Nomor AHU-AH.01.10-8312;
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4.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan) nomor 6, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, perubahan mana telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
suratnya tertanggal 22-09-2008 (dua puluh dua September dua ribu delapan) Nomor
AHU-66718.AH.01.02.Tahun 2008 ;

5.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 20-06-2009 (dua puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 6, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, Pemberitahuan atas
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya tertanggal 24-072009 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-11226 ;

6.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 17-09-2009 (tujuh belas September dua ribu sembilan) nomor 3, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat
keputusannya tertanggal 18-11-2009 (delapan belas November dua ribu sembilan)
Nomor AHU-56233.AH.01.02. Tahun 2009 ;

7.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal tertanggal 2302-2011 (dua puluh tiga Februari dua ribu sebelas) nomor 128, yang dibuat dihadapan
Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master Of Laws, Notaris di Jakarta Utara, Perubahan akta
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat keputusannya tertanggal 05-01-2012 (lima
Januari dua ribu dua belas)) Nomor AHU-00712.AH.01.02. Tahun 2012 ;

8.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 11-06-2012 (sebelas
Juni dua ribu dua belas) nomor 117, yang dibuat dihadapan Dokktor Fulgensius Jimmy
Hardjo Lukito, Tjhe, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusan tertanggal 23-07-2012
(dua puluh tiga Juli dua ribu dua belas) nomor AHU-39857.AH.01.02.Tahun 2012;

9.

Akta Perrnyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal tertanggal 3009-2014 (tiga puluh September dua ribu empat belas) nomor 2, yang dibuat dihadapan
Irnova Yahya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data
Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Bada
Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya
tertanggal 30-09-2014 (tiga puluh September dua ribu empat belas) nomor AHU32974.40.22,2014;

10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 04-08-2015 (empat
Agustus dua ribu lima belas) nomor 1, yang dibuat dihadapan Irnova Yahya, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya tertanggal 10-082015 (sepuluh Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0955678;
11. Akta Perrnyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 01-02-2016 (satu
Februari dua ribu enam belas) nomor 1, yang dibuat dihadapan R Hendro Nurhastono
Asmoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya
tertanggal 03-02-2016 (tiga Februari dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.030013376;
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12. Akta Perrnyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 15-09-2016 (lima
belas September dua ribu enam belas) nomor 06, yang dibuat dihadapan Aldri Mandara
Pura Johan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang,
pemberitahuan perubahan data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam suratnya tertanggal 30-09-2016 (tiga puluh September dua
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0085048;
Selain akta (-akta) tersebut, tidak ada akta (-akta) lainnya yang tidak / belum diserahkan oleh
Perseroan kepada BCA.
e. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para pemegang saham Perseroan adalah :
− Tuan Kioe Nata sebanyak 41.175 (empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima)
saham;
− Tuan Sim Antony sebanyak 47.750 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh)
saham ;
− Perseroan Terbatas PT Sarana Inti Selaras, berkeduduka di Jakarta Barat sebanyak 67.425
(enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) saham ;
− Tuan Budimulio Utomo sebanyak 33.275 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh pulu lima)
saham ;
− Tuan William sebanyak 30.175 (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima) saham ;
− Tuan Haroen Soedjatmiko sebanyak 30.200 (tiga puluh ribu dua ratus) saham ;
Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain
yang merupakan pemegang saham Perseroan.
f. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut :
− Direktur Utama
: Tuan Harjanto Widjaja ;
− Direktur
: Tuan Padli Noor ;
− Direktur
: Tuan Edy Budiman ;
− Komisaris Utama
: Tuan Budimulio Utomo ;
− Komisaris
: Tuan Kioe Nata ;
− Komisaris
: Tuan Sim Antony ;
Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain
yang duduk sebagai anggota Direksi dan Komisaris Debitor.
1.3. Mengubah ketentuan pasal 12 Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan pasal 12
tertulis dan terbaca sebai berikut:
PASAL 12
Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Perseroan
Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk :
a. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk
atau intruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
b. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang
menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan
maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan
Perseroan;
c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen
pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan;
d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit
serta dilaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun
Fasilitas Kredit tidak digunakan dan / atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan
pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
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f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, paten dan merek
yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
g. menyetor pada rekening BCA atas nama Perseroan setiap pembayaran dari buyer yang
penjualannya dibiayai menggunakan fasilitas Kredit Ekspor BCA, yang akan digunakan untuk
melunasi fasilitas Kredit Ekspor BCA yang dibuka beserta bunganya;
a) menyerahkan kepada BCA berupa :
− Hasil penilaian ulang selanjutnya untuk seluruh agunan (kecuali mesin produksi dan
alat berat tambang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA,
− Laporan Keuangan audited tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
dari tanggal tutup buku.
− Laporan intern atau laporan pembelian dan penjualan per bulan apabila terdapat
permohonan tambahan fasilitas atau perpanjagan berikutnya;
− Copy UKL-UPL/AMDAL yang masih berlaku.
b) Mensubordinasikan pinjaman pemegang saham atau hutang ke perusahaan afiliasi yang
ada dan yang akan timbul di masa yang akan datang terhadap kewajiban Perseroan di
BCA kecuali apabila pinjaman pemegang saham atau hutang ke perusahaan afiliasi
dialihkan menjadi modal ;
a. menjaga rasio Earning Before Interst Tax Depreciation And Amortization / (Interest +
Principal) lebih besar dari 2 (dua) kali ;
b. memusatkan aktivitas keuangan Perseroan termasuk aktivitas ekspor di BCA
1.4. Mengubah ketentuan pasal 13 Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan pasal 13
tertulis dan terbaca sebagai berikut :
PASAL 13
Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Perseroan
Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan / atau
Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan
hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulus terlebih dahulu dari BCA :
a. memperoleh pinjaman uang / kredit baru dari pihak lain dan / atau mengikatkan diri sebagai
penanggung / penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan / atau mengagunkan
harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain ;
b. meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali
dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari :
a) apabila DEBITOR berbentuk badan :
i. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran / likuidasi ;
ii. mengubah status kelembagaan ;
iii. merubah susunan pengurus dan pemegang saham ;
iv. membagi deviden.
c. menambah fasilitas kredit atau hutang sewa guna usaha dari bank atau perusahaan sewa
guna usaha lain.
PASAL 2
Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan
mengikat BCA dan Perseroan, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan
Perrjanjian Kredit, sehingga Perubahan Perjanjian Kredit merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisah dari Perjanjian kredit.
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2. Perjanjian Kredit Ekspor 2 :
Bahwa Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit Ekspor 2 terakhir diubah berdasarkan
Perubahan Perjanjian Kredit No : 04 tanggal 10 November 2016, dibuat dihadapan Susanna
Tanu, SH, Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Faizah dan Maya Sari. SH, dalam hal ini
bertindak dalam jabatan mereka untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT BANK CENTRAL
ASIA Tbk, Selanjutnya disebut "BCA" dan Edy Budiman, Direktur PT KAPUAS PRIMA COAL, yang
telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Budimulio Utomo, Kioe
Nata dan Sim Antony, Selanjutnya disebut "Perseroan"
BCA dan Perseroan terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:
A. Bahwa Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari :
Fasilitas Kredit Ekspor 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi USD 4,341,408.- (empat
juta tiga ratus empat puluh satu empat ratus delapan Dollar Amerika Serikat), sebagaimana
termuat dalam :
“Akta Perjanjian Kredit Nomor 168 tanggal 22-03-2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua
belas), yang dibuat dihadapan Doktor Fulgensius Jimmy Hardjolukito, Tjhe Sarjana Hukum,
Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, terakhir dengan Surat Pemberitahuan
Perpanjangan Sementara (SPPJS) Nomor 07088/BLS/2016 tanggal 10-10-2016 (sepuluh
Oktober dua ribu enam belas), keduanya dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup,
selanjutnya Perjanjian kredit tersebut berikut segala perubahan, penambahan dan
perpanjangannya disebut "Perjanjian Kredit".
B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui untuk mengubah syarat (-syarat) dan
ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, BCA
dan DEBITOR sepakat untuk mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) dalam
Perjanjian Kredit dengan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit.
PASAL 1
BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) yang
termuat dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :
1.1. Mengubah ketentuan pasal 8 ayat 8.1. Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan
pasal 8 ayat 8.1. tertulis dan terbaca sebagai berikut:
PASAL 8
Denda
8.2 Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya
maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung
sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya
sebesar :
− 6 % (enam prosen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah
dari waktu ke waktu per tahun.
− 3 % (tiga prosen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta
asing dari waktu ke waktu per tahun.
1.2. Mengubah ketentuan pasal 11 butir d, e dan f Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya
ketentuan pasal 11 butir d, e dan f tertulis dan terbaca sebagai berikut:
PASAL 11
Pernyataan
Debitor dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sebagai
berikut:
d. Pada saat perjanjian Kredit Ditandatangani, anggaran dasar Debitor berikut segenap
perubahannya termuat dalam :
1. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01-11-2005 (satu Novbember dua ribu lima)
nomor 87 Tambahan nomor 11645;
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2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 21-12-2005 (dua puluh satu Desember dua ribu lima) nomor 04, yang dibuat
dihadapan insinyur Fredy Goysal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Serang, Pemberitahuan atas perubahan mana telah diterima dan dicatat di
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam suratnya tertanggal 28-12-2005 (dua puluh delapan Desember dua ribu
lima) nomor C-UM.01.01.18952;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 25-03-2008 (dua puluh lima Maret dua ribu delapan) nomor 5, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, Pemberitahuan atas
perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya
tertanggal 09-04-2008 (sembilan April dua ribu delapan) Nomor AHU-AH.01.10-8312 ;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan) nomor 6, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, perubahan mana telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya
tertanggal 22-09-2008 (dua puluh dua September dua ribu delapan) Nomor AHU66718.AH.01.02.Tahun 2008;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 20-06-2009 (dua puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 6, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, Pemberitahuan atas
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya tertanggal 24-07-2009
(dua puluh empat Juli dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-11226 ;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal
tertanggal 17-09-2009 (tujuh belas September dua ribu sembilan) nomor 3, yang dibuat
dihadapan Herry Julianto, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat
keputusannya tertanggal 18-11-2009 (delapan belas November dua ribu sembilan)
Nomor AHU-56233.AH.01.02. Tahun 2009;
7. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal tertanggal 2302-2011 (dua puluh tiga Februari dua ribu sebelas) nomor 128, yang dibuat dihadapan
Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master Of Laws, Notaris di Jakarta Utara, Perubahan akta
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat keputusannya tertanggal 05-01-2012 (lima
Januari dua ribu dua belas)) Nomor AHU-00712.AH.01.02. Tahun 2012;
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 11-06-2012 (sebelas
Juni dua ribu dua belas) nomor 117, yang dibuat dihadapan Dokktor Fulgensius Jimmy
Hardjo Lukito, Tjhe, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusan tertanggal 23-07-2012
(dua puluh tiga Juli dua ribu dua belas) nomor AHU-39857.AH.01.02.Tahun 2012;
9. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal tertanggal 3009-2014 (tiga puluh September dua ribu empat belas) nomor 2, yang dibuat dihadapan
Irnova Yahya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data
Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Bada
Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya
tertanggal 30-09-2014 (tiga puluh September dua ribu empat belas) nomor AHU32974.40.22,2014;
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10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 04-08-2015
(empat Agustus dua ribu lima belas) nomor 1, yang dibuat dihadapan Irnova Yahya,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya
tertanggal 10-08-2015 (sepuluh Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.030955678;
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 01-02-2016 (satu
Februari dua ribu enam belas) nomor 1, yang dibuat dihadapan R Hendro Nurhastono
Asmoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat
keputusannya tertanggal 03-02-2016 (tiga Februari dua ribu enam belas) nomor
AHU-AH.01.03-0013376 ;
12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kapuas Prima Coal tertanggal 15-09-2016 (lima
belas September dua ribu enam belas) nomor 06, yang dibuat dihadapan Aldri Mandara
Pura Johan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang,
pemberitahuan perubahan data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam suratnya tertanggal 30-09-2016 (tiga puluh September dua
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0085048;
Selain akta (-akta) tersebut, tidak ada akta (-akta) lainnya yang tidak / belum diserahkan
oleh DEBITOR kepada BCA.
e. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para pemegang saham DEBITOR adalah:
1. Kioe Nata sebanyak 41.175 (empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima) saham;
2. Sim Antony sebanyak 47.750 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) saham;
3. Perseroan Terbatas PT Sarana Inti Selaras, berkeduduka di Jakarta Barat sebanyak 67.425
(enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) saham;
4. Budimulio Utomo sebanyak 33.275 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh pulu lima)
saham;
5. William sebanyak 30.175 (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima) saham;
6. Haroen Soedjatmiko sebanyak 30.200 (tiga puluh ribu dua ratus) saham;
“Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain
yang merupakan pemegang saham DEBITOR”.
f. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah
sebagai berikut :
− Direktur Utama
: Harjanto Widjaja ;
− Direktur
: Padli Noor ;
− Direktur
: Edy Budiman ;
− Komisaris Utama
: Budimulio Utomo ;
− Komisaris
: Kioe Nata ;
− Komisaris
: Sim Antony ;
Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain
yang duduk sebagai anggota Direksi dan Komisaris Debitor.
1.3. Mengubah ketentuan pasal 12 Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan pasal 12
tertulis dan terbaca sebagai berikut:
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PASAL 12
Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Perseroan
Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk:
a. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk
atau intruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
b. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang
menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan
maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan
Perseroan;
c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen
pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan;
d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit
serta oelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun
Fasilitas Kredit tidak digunakan dan / atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan
pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, paten dan merek
yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
g. menyetor pada rekening BCA atas nama Perseroan setiap pembayaran dari buyer yang
penjualannya dibiayai menggunakan fasilitas Kredit Ekspor BCA, yang akan digunakan untuk
melunasi fasilitas Kredit Ekspor BCA yang dibuka beserta bunganya;
a) menyerahkan kepada BCA berupa :
1. Hasil penilaian ulang selanjutnya untuk seluruh agunan (kecuali mesin produksi dan
alat berat tambang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA,
2. Laporan Keuangan audited tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari
dari tanggal tutup buku.
3. Laporan intern atau laporan pembelian dan penjualan per bulan apabila terdapat
permohonan tambahan fasilitas atau perpanjagan berikutnya;
4. Copy UKL-UPL/AMDAL yang masih berlaku.
b) Mensubordinasikan pinjaman pemegang saham atau hutang ke perusahaan afiliasi yang
ada dan yang akan timbul di masa yang akan datang terhadap kewajiban Perseroan di
BCA kecuali apabila pinjaman pemegang saham atau hutang ke perusahaan afiliasi
dialihkan menjadi modal ;
a. menjaga rasio Earning Before Interst Tax Depreciation And Amortization / (Interest +
Principal) lebih besar dari 2 (dua) kali;
b. memusatkan aktivitas keuangan Perseroan termasuk aktivitas ekspor di BCA
1.4. Mengubah ketentuan pasal 13 Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan pasal 13
tertulis dan terbaca sebagai berikut :
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PASAL 13
Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Perseroan
Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan / atau
Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan
hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulus terlebih dahulu dari BCA:
1. memperoleh pinjaman uang / kredit baru dari pihak lain dan / atau mengikatkan diri sebagai
penanggung / penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan / atau mengagunkan
harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
2. meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali
dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. apabila Perseroan berbentuk badan :
a. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran / likuidas ;
b. mengubah status kelembagaan;
c. merubah susunan pengurus dan pemegang saham;
d. membagi deviden;
e. menambah fasilitas kredit atau hutang sewa guna usaha dari bank atau perusahaan sewa
guna usaha lain.
PASAL 2
Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan
mengikat BCA dan Perseroan, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan
Perjanjian Kredit, sehingga Perubahan Perjanjian Kredit merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisah dari Perjanjian kredit.
3. Perjanjian Kredit Lokal :
Perseroan telah menerima Fasiltas Kredit Lokal yang telah diubah dengan Perubahan Kredit
Nomor 02216 tanggal 11 Juli 2014 yang kemudian terakhir di ubah lagi dengan Perubahan
Perjanjian Kredit No. 02056 (RK 637-077787-8) tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh
Faizah dan Joe Mey Lan selaku Kepala Urusan Analisa Legalitas Kredit dan Kepala Bidang Analisa
Legalitas Kredit dari Biro Analisa Legalitas Kredit PT Bank Central Asia, Tbk., selanjutnya disebut
"BCA". dan Edy Budiman, selaku Direktur PT KAPUAS PRIMA COAL, telah mendapat persetujuan
dari: Budimulio Utomo, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang turut menandatangani
Perubahan Perjanjian Kredit ini, Kioe Nata, selaku Komisaris Perseroan, Sim Antony, selaku
Komisaris Perseroan, selanjutnya disebut "Perseroan".
BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:
A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari :
Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sebagaimana termuat dalam :
Perjanjian Kredit tanggal 17 Juni 2013 Nomor 01629 yang telah diubah dengan Perubahan
Kredit Nomor 02216 tanggal 11 Juli 2014
selanjutnya akta (-akta) disebut dengan "Perjanjian Kredit"
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B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui untuk mengubah syarat (-syarat) dan
ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, BCA dan Debitor sepakat untuk mengubah syarat (syarat) dan ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani
Perubahan Perjanjian Kredit
PASAL 1
BCA dan Debitor dengan ini mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) yang
termuat dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :
1.1 Mengubah ketentuan pasal 3 ayat 4.1. Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan
pasal 4 ayat 4.2. tertulis dan terbaca sebagai berikut :
PASAL 4
BUNGA DAN PROVINSI ATAU KOMISI
4.1 Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran
Bunga, yaitu: setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap - tiap bulan atau tanggal lain
sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada DEBITOR, surat
pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kredit. Pembayaran bunga tersebut dilakukan dengan cara mendebet rekening
DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak,
dengan ketentuan bahwa:
a. Tanggal pembayaran bunga tidak boleh melampai tanggal saat Fasilitas Kredit wajib
dibayar lunas dan;
b. jumlah bunga yang dibayar oleh DEBITOR kepada akan dihitung sejak tanggal
timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah
bunga yang terhutang tersebut seluruhnya oleh DEBITOR kepada BCA
1.2. Mengubah ketentuan pasal 8 ayat 8.1. Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan
pasal 8 ayat 8.1. tertulis dan terbaca sebagai berikut:
PASAL 8
Denda
8.1 Jika DEBITOR lalai membayar Utang sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya mana
DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak
tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar:
− 6 % (enam prosen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah
dari waktu ke waktu per tahun
− 3 % (tiga prosen) diatas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta
asing dari waktu ke waktu per tahun.
1.3. Mengubah ketentuan pasal 11 butir d, e dan f Perjanjian kredit, sehingga selanjutnya
ketentuan pasal 11 butir d, e dan f tertulis dan terbaca sebagai berikut:
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PASAL 11
Pernyataan
DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenara hal-hal sebagai
berikut:
d. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, anggaran dasar DEBITOR berikut segenap
perubahannya termuat dalam:
1. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11645 Tahun 2005 Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 01-11-2005.
2. Akta Nomor 04 tanggal 21-12-2005 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Fredy Goysal, SH,
Mkn yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 28-12-2005 Nomor C.UM-02.01.18952 dan didaftarkan di
Depperindag tanggal 15-02-2006.
3. Akta Nomor 04 tanggal 23-11-2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Fredy Goysal, SH,
MKn yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 05-12-2006 Nomor W29-HT.01.10-41 dan didaftarkan di
Depperindag tanggal 12-07-2007.
4. Akta Nomor 11 tanggal 30-04-2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Fredy Goysal, SH,
MKn yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 11-05-2007 Nomor W29-HT.10-710 dan didaftarkan di
Depperindag tanggal 12-07-2007.
5. Akta Nomor 05 tanggal 25-03-2008 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Julianto, SH,
yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 09-04-2008 Nomor AHU-AH.01.10-8312 dan Daftar Peseroan
tanggal 09-04-2008 Nomor AHU-0026053.AH.01.09 Tahun 2008.
6. Akta Nomor 6 tanggal 13-08-2008 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Julianto, SH,
yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 22-09-2008 Nomor AHU-66718.AH.01.02.Tahun 2008 dan
Daftar Peseroan tanggal 22-09-2008 Nomor AHU-0088597.AH.01.09 Tahun 2008.
7. Akta Nomor 3 tanggal 17-09-2009 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Julianto, SH,
yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 18-11-2009 Nomor AHU-56233.AH.01.02.Tahun 2009 dan
Daftar Peseroan tanggal 18-11-2009 Nomor AHU-0076745.AH.01.09 Tahun 2009.
8. Akta Nomor 6 tanggal 20-06-2009 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Julianto, SH,
yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 24-07-2009 Nomor AHU-AH.01.10.AH.01.10-11226 dan
Daftar Peseroan tanggal 24-07-2009 Nomor AHU-0046005.AH.01.09 Tahun 2009.
9. Akta Nomor 128 tanggal 23-12-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, SH,
LLM yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 05-01-2012 Nomor AHU-00712.AH.01.02.Tahun 2012.
10. Akta Nomor 117 tanggal 11-06-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, SH,
LLM yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 23-07-2012 Nomor AHU-39857.AH.01.02.Tahun 2012 dan
Daftar Peseroan tanggal 23-07-2012 Nomor AHU-0066789.AH.01.09.Tahun 2012.
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11. Akta Nomor 2 tanggal 30-09-2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irnova Yahya, SH yang
pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 30-09-2014 Nomor AHU-32974.40.22.2014 dan Daftar Peseroan
tanggal 30-09-2014 Nomor AHU-0100412.40.80.2014.
12. Akta Nomor 1 tanggal 04-08-2015 yang dibuat dihadapan Notaris Irnova Yahya, SH yang
pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 10-08-2015 Nomor AHU-AH.01.03-0955678 dan Daftar Peseroan
tanggal 10-08-2015 Nomor AHU-3539870.AH.01.11.Tahun 2015.
13. Akta Nomor 1 tanggal 01-02-2016 yang dibuat dihadapan Notaris R. Hendro Nurhastono
Asmoro, SH yang pemberitahuannya telah diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 03-02-2016 Nomor AHU-AH.01.03-0013376 dan
Daftar Peseroan tanggal 03-02-2016 Nomor AHU-0014645.AH.01.11.Tahun 2016
Selain akta (-akta) tersebut, tidak ada akta (-akta) lainnya yang tidak diserahkan oleh
DEBITOR kepada BCA.
e. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, pada pemegang saham DEBITOR adalah:
− Tuan Sim Antony
: 43.750 saham
− Ny. Herawati Soetjipto
: 12.500 saham
− Tuan Kioe Nata
: 37.500 saham
− Tuan Budimulio Utomo
: 30.000 saham
− Tuan Edy Budiman
: 68.750 saham
− Tuan William
: 28.750 saham
− Tuan Haroen Soedjatmiko : 28.750 saham
------------------------- +
Total
: 250.000 saham
Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain
yang merupakan pemegang saham DEBITOR.
F. Pada saat Perjanjian
sebagai berikut :
− Direktur Utama
− Direktur
− Direktur
− Direktur
− Direktur
− Komisaris Utama
− Komisaris
− Komisaris

Kredit ditandatangani, susunan Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah
: Tuan Hardjono Widjaja
: Tuan Padli Noor
: Tuan Septian Prayudi
: Tuan Shandika Putra Ngadiman
: Tuan Edy Budiman
: Tuan Budimulio Utomo
: Tuan Kioe Nata
: Tuan Sim Antony

Selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain
yang duduk sebagai anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR
PASAL 2
Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan
mengikat BCA dan Debitor, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan
Perjanjian Kredit, sehingga Perubahan Perjanjian Kredit merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisah dari Perjanjian Kredit.
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Catatan :
1.

Bahwa Perseroan telah menerima Surat dari Bank BCA No.03894/BLS/2017
tanggal 2 Maret 2017 Perihal : Pemberitahuan Pemberian Kredit, sehubungan
dengan Permohonan PT. Kapuas Prima Coal berdasarkan Surat Nomor :
001/KPC/BCA/1/2017 tanggal 20 Januari 2017, bersama ini Bank BCA
memberitahukan bahwa permohonan tersebut Bank BCA setujui sebagai berikut :
(1) Selama masih memiliki fasilitas kredit di BCA, maka tambahan hutang dari
Bank/Kreditur lain sertaCorporate Action yang dilakukan oleh debitur harus
memberitahukan secara tertulis ke BCA dan apabila memperoleh hutang dari
Bank/Kreditur lain, maka jaminan yang akan diberikan ke Bank/Kreditur lain
tersebut tidak sedang dijaminkan ke BCA.
(2) Menambah fasilitas kredit atau hutang sewa guna usaha dari
Bank/Perusahaan sewa guna usaha lain lebih besar dari Rp.10.000.000.000.=.
harus persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
(3) Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan
afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari harus
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
(4) Melakukan
peleburan,
penggabungan,
pengambil
alihan,
pembubaran/likuidasi harus persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
(5) Mengubah stastus kelembagaan harus persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari BCA.
(6) Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham dapat dilakukan dengan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke BCA kecuali jika perubahan
susunan pengurus dan pemegang saham melibatkan Bp. Edy Budiman,
Bp.Budi Utomo, Bp Kioe Nata dan Bp. Sim Anthony, maka Debitur wajib untuk
meminta persetujuan secara tertulis dari BCA untuk perubahan susunan
pengurus dan pemegang saham.
(7) Selama debitur masih memiliki fasilitas kredit di BCA, maka pembagian
deviden harus memberitahukan secara tertulis ke BCA.
(8) Debitur harus menyerahkan ke BCA setiap perubahan akta debitur berkaitan
dengan perubahan struktur organisasi debitur denngan tujuan persiapan
menghadapi IPO bulan Mei 2017 tersebut.
(9) Debitur harus menyerahkan 1 st “prospektus” perusahaan kepada BCA
selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal IPO dan setiap tahun debitur
juga harus menyerahkan company profile tahunan kepada BCA.
(10)Persetujuan atas perubahan syarat perubahan susunan pengurus dan
pemegang saham serta pembagian deviden diatas tidak berlaku apabila proses
IPO debitur tidak terlaksana atau dibatalkan.
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2.

Bahwa PERSEROAN telah menerima Surat dari PT. Bank Central Asia Tbk dengan
Surat Persetujuan No.1226/W10/2017 tanggal 06 September 2017 perihal :
Persetujuan Syarat Kredit. Melalui Surat ini BCA menyampaikan pencabutan surat
yang telah diterbitkan oleh BCA No.1224/W10/2017 tertanggal 24 Agustus 2017
perihal : pemberitahuan mengenai syarat kredit PT. Kapuas Prima Coal dan
No.1225/W10/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : persetujuan persyaratan
kredit dan sehubungan dengan surat permohonan & pemberitahuan No.009/KPCTbk/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal : permintaan surat persetujuan
secara tertulis dari BCA dikarenakan rencana Penawaran Umum Perdana (Go
Publik) PT. Kapuas Prima Coal, berikut ini kami sampaikan penegasan bahwa BCA
telah :
(1) Menyetujui perubahan status perusahaan (kelembagaan) dari perusahaan

tertutup menjadi perusahaan terbuka.
(2) Bahwa perubahan pemegang saham pendiri (lama) yang terdiri dari Bpk Sim

Antony, Bpk Kioe Nata, Bpk Budimulio Utomo, Bpk Edy Budiman, PT. Sarana
Inti Selaras, Bpk Haroen Soedjatmiko dan Bpk William harus mendapat
persetujuan tertulis dari BCA, kecuali perubahan pemegang saham publik
yang dikarenakan perusahaan telah menjadi terbuka maka tidak harus
mendapat persetujuan/ pemberitahuan secara tertulis.
(3) Menyetujui penambahan hutang berupa penerbitan Mandatory Convertible

Bond (MCB) senilai Rp. 70.000.000.000,-. (tujuh puluh miliar rupiah) atau
sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham.
Menyetujui perubahan rasio earning before interest tax depreciation and
amortization/(interest + principal) lebih dari 2 (dua) kali menjadi diatas sama dengan
1 (satu) kali.
b. Perjanjian Kredit Bank DBS Indonesia (DBS)

Bahwa Perseroan telah menerima Fasilitas Kredit berdasarkan Ketentuan-ketentuan
Standar Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 237/STC-DBSI/V/2014, tertanggal 9 Mei 2014,
yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dan dilegalisasi oleh Fenny Tjitra,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan nomor legalisasi 2.065/Leg/V/2014 ("Ketentuanketentuan Standar") Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas
Perbankan Nomor 29, tertanggal 9 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Fenny Tjitra, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit dari DBS sebagai
berikut :
1.

Amortizing term loan facility (selanjutnya disebut sebagai Fasilitas ATL 1) dengan jumlah
fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 4.791.161. (empat juta tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat).

2.

Amortizing term loan facility (selanjutnya disebut sebagai Fasilitas ATL 2), dengan
maksimum kredit sebesar USD 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat). Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai kembali alat peleburan
(smelter) dimana limit fasilitas ATL 2 berasal dari dana Fasilitas ATL 1 yang tidak
digunakan, yaitu sebesar USD 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat). Penggunaan Fasilitas ATL 2 oleh Perusahaan tidak boleh menyimpang dari
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tujuan pemberian fasilitas ATL 2 oleh DBS. Fasilitas tersebut dikenai bunga sebesar
6,25% per tahun. Jangka waktu pelunasan fasilitas adalah 48 bulan terhitung sejak
tanggal penarikan pertama dengan angsuran perbulan sebesar USD 90.055,32 (sembilan
puluh ribu lima puluh lima dollar Amerika Serikat koma tiga puluh dua sen) dan akan
jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2017.
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 107/PFPA-DBSI/3-4/III/2016 tertanggal
03 Maret 2016, mengenai perubahan syarat dan ketentuan fasilitas pinjaman dan
penghapusan fasilitas Uncommitted Export Bill Letter Of Credit with Discrepancies Facility
sehingga fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari DBS menjadi fasilitas ATL 2 dan 3.
Bahwa Perseroan telah menandatangani Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitasn
Perbankan Nomor 402/ PFPA-DBSI/IX /3-4/2017 tanggal 05 September 2017 oleh dan antara: PT.
Bank DBS Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Mariana Husin dan Fendy Asean selanjutnya
disebut "Bank" dan PT. Kapuas Prima Coal Tbk diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur
Utama selanjutnya disebut "Nasabah".
Bank dan Nasabah secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para
Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
A. Bahwa berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Standar Pemberian Fasilitas
Perbankan Nomor 237/STC-DBSIN/2014, tertanggal 09 Mei 2014 dibuat dibawah tangan dan
bermeterai cukup serta telah dilegalisasi dihadapan Fenny Tjitra, Sarjana Hukum, notaris di
Jakarta, dibawah legalisasi Nomor 2.065/LegN/2014 ("Ketentuan-ketentuan Standar") dan
Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 29,
tertanggal 09 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Fenny Tjitra, Sarjana Hukum, notaris di
Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas
Perbankan Nomor 115/PFPA-DBSI/11113-4/2017, tertanggal16 Maret 2017, yang dibuat
dibawah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian"), Bank telah memberikan fasilitasfasilitas perbankan kepada Nasabah dan Nasabah telah menerima fasilitas-fasilitas
perbankan tersebut dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar
USD4.795.080,39 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh Dollar
Amerika Serikat koma tiga puluh sembilan Sen);

B. Para Pihak bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian, sebagaimana akan dituangkan dalam Perubahan Keempat ini.
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk
menandatangani Perubahan Keempat ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
Pasal 1
1.01 Mengubah Lampiran 3 Perjanjian, dengan demikian untuk selanjutnya menjadi Lampiran 3
sebagaimana terlampir dalam Perubahan Keempat ini.
Pasal2
Sepanjang tidak diubah dalam Perubahan Keempat ini, maka seluruh syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian berikut dengan lampiran-lampirannya tetap berlaku dan
mengikat Para Pihak.
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Perubahan Keempat ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
Perjanjian .
Lampiran 3
Lampiran 3 ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari
Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 402/PFPA-DBSI/IX/3-4/2017,
tertanggal 05 September 2017.

Kewajiban-kewajiban Nasabah
1.

Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Hutang Nasabah dan kewajiban
lainnya kepada Bank berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan ini belum dilunasi secara
penuh, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:
(a) salinan sesuai asli dari laporan keuangan tahunan Nasabah yang telah diperiksa

(audited) oleh pemeriksa keuangan independen (independent financial auditor)
("Auditor") yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau Auditor lain yang
disetujui oleh Bank, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi Uika ada) yang
dibuat berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan
prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum segera setelah laporan
tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender
setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
(b) salinan sesuai asli laporan manajemen Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat

laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap
akhir tengah tahunan, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan
puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tengah tahunan berjalan;
(c) laporan mesin-mesin tengah tahunan dari Nasabah yang dijaminkan ke Bank, selambat-

lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah akhir periode setiap tengah
tahunan;
(d) dokumen asli dari polis asuransi yang akan menjamin semua jaminan yang akan

diberikan oleh Nasabah kepada Bank beserta Banker's Interest Clause-nya, dimana asli
polis tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank;
(e) laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, atas

jaminan Tanah dan Bangunan serta Fidusia Mesin sebagaimana dijelaskan dalam
Lampiran 5 dari Perjanjian ini, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh
Nasabah kepada Bank, yang harus dilakukan oleh Nasabah dalam waktu sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sekali, dimana penilaian kembali tersebut harus dilakukan
melalui perusahaan penilai independen yang yang disetujui oleh Bank, segera setelah
tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
berakhirnya periode 2 (dua) tahun berjalan; dan
(f) segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh

Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender
setelah informasi tersebut diatas tersedia.
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2.

a. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau
potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut:
(1) terjadi suatu keadaan cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara

baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban
pajak Nasabah atau proses perkara di peradilan manapun yang dapat mempengaruhi
keadaan keuangan dan/atau usaha Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah untuk
melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank;
(2) segala kerusakan, kerugian atau musnahnya harta kekayaan Nasabah serta barang-

barang jaminan serta adanya potensi perubahan atau pembatalan dari perjanjian yang
telah ada antara Nasabah dengan pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra kerja
Nasabah;
(3) semua perkara pengadilan, arbitrase atau forum penyelesaian sengketa lain yang

menyangkut Nasabah maupun harta kekayaan Nasabah, pengurus Nasabah, Nasabah
dengan pemegang saham Nasabah, antar pemegang saham Nasabah, antar pengurus
Nasabah, Nasabah dan pihak ketiga lainnya manapun selaku mitra kerja Nasabah, baik
perdata, pidana, manapun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha
maupun harta kekayaan Nasabah;
(4) perubahan terhadap Anggaran Dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas

perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah
sepanjang perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Bank sebagaimana
disyaratkan dalam paragraf 3 di bawah ini;
(5) pelanggaran ketentuan anggaran dasar Nasabah oleh pemegang saham dan/atau

pengurus Nasabah;
(6) perubahan atas Pernyataan dan Jaminan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4

Dokumen Fasilitas Perbankan atau segala perubahan yang menyebabkan Pernyataan
dan Jaminan tersebut tidak benar atau tidak lagi akurat: dan
(7) segala perubahan secara material lainnya yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah

dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan
kewajiban pembayaran kepada Bank;

b. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-

lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak Nasabah mengetahui adanya
permohonan penyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban utang
terhadap Nasabah yang diajukan oleh kreditur dari Nasabah atau sejak Nasabah
menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit
dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud;
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c. Nasabah wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank untuk
hal-hal sebagai berikut:

3.

(1)

Mengubah susunan pemegang saham Nasabah yang berakibat kepada
berubahnya pengendalian atas Nasabah, dengan ketentuan yang dimaksud
dengan berubahnya pengendalian Nasabah adalah (i) apabila perubahan
tersebut terhadap lebih dari 51% (lima puluh satu persen) jumlah saham
Nasabah dengan hak suara sah; (ii) berubahnya pemegang saham selain
daripada anggota keluarga Budimulio Utomo, anggota keluarga Tan Ali
Susanto, dan anggota keluarga Evelyne Kioe/Kioe Nata;

(2)

Mengubah susunan pengurus Nasabah.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal
sebagai berikut:
(a) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang
menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Nasabah
atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya;
(b)

Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan,
menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain
untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham
baru dan/atau menjual saham- saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumeninstrumen sejenis lainnya

(c)

Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal
(capital expenditure);

(d)

Membayar hutangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris danlatau
induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah
ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;

(e)

Mengubah jenis usaha Nasabah;

(f)

Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang;

(g)

Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga;

(h)

Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak
ketiga lainnya;

(i)

Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) atau aset penting (material
asset) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan
maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
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4.

Nasabah yang wajib berwenang mempertahankan yang wajib seluruh dimiliki ijin oleh dan
persetujuan Nasabah dalam yang rangka dikeluarkan melaksanakan oleh instansi kegiatan
atau usahanya dan memperpanjang seluruh ijin yang telah habis masa berlakunya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

Nasabah wajib menggunakan Fasilitas Perbankan hanya untuk tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Dokumen Fasilitas Perbankan;

6.

Nasabah wajib mentaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen
Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban
untuk membayar kewajiban pokok, bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya sebagaimana
diatur dalam Lampiran 1 Dokumen Fasilitas Perbankan;

7.

Nasabah wajib membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau
pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk
akan tetapi tidak terbatas pada pajak dan/atau pungutan atas pembayaran yang harus
dilakukan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Fasilitas
Perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya yang timbul sehubungan
dengan para konsultan yang ditunjuk oleh Bank;

8.

Nasabah wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan baik dan
setiap saat mengizinkan Bank ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu
apabila dipandang perlu oleh Bank untuk:

9.

a.

Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan dan
administrasi Nasabah serta supervisi terhadap administrasi pembukuan dan kondisi
perusahaan Nasabah; dan

b.

Memeriksa keadaan jaminan serta seluruh aktivitas usaha Nasabah; Seluruh biaya yang
timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Nasabah.

Nasabah wajib mengijinkan dan memberikan hak kepada Bank untuk menempatkan stafnya
atau kuasanya pada perusahaan Nasabah sebagai financial controller atau duduk dalam
kepengurusan perusahaan apabila dianggap perlu oleh Nasabah atau apabila terjadi cidera
janji yang dilakukan Nasabah atas kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan;

10. Nasabah wajib mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk

apapun yang diperoleh Nasabah dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham
dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah terhadap Fasilitas Perbankan;
11. Nasabah wajib, dari waktu ke waktu atas permintaan Bank melakukan semua tindakan,

menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank dalam
melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan dan untuk melindungi semua hak Bank yang
diberikan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan. Dalam hal
terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Dokumen Fasilitas
Perbankan, Bank akan memberitahukan perubahan yang dimaksud dalam jangka waktu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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12. Nasabah wajib memberikan prioritas utama kepada Bank dan afiliasinya untuk berperan

serta apabila Nasabah bermaksud untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging) nilai
tukar atau tingkat suku bunga, sekuritisasi, mengajukan permohonan pembiayaan lain,
menerbitkan obligasi, melakukan penawaran umum perdana saham dan kegiatan-kegiatan
untuk mencari dana lainnya dari pihak selain Bank;
13. Nasabah wajib memberikan hak kepada Bank untuk memasukkan penawaran yang sama

dengan penawaran yang diberikan oleh lembaga pembiayaan lainnya dalam hal Nasabah
bermaksud untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam angka 12 di atas, dan
dalam hal Bank melaksanakan hak yang diberikan kepadanya tersebut maka Nasabah wajib
menerima penawaran yang diberikan oleh Bank dan menggunakan layanan Bank untuk
keperluan sebagaimana tersebut dalam angka 12 tersebut;
14. Nasabah wajib melakukan seluruh transaksi keuangan dengan Bank termasuk penggunaan

jasa pengelolaan keuangan Nasabah melalui produk cash management maupun produk
perbankan lainnya memberikan kesempatan pertama kepada Bank untuk menawarkan
fasilitas pembiayaan kepada perusahaan distribusi dan channel distribusi produk perusahaan
atau kontraktor/pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra usaha Nasabah;
15. Dalam hal Nasabah cidera janji, maka hutang pemegang saham atau afiliasi terkait wajib

dikonversi menjadi modal dan dicantumkan dalam anggaran dasar atau apabila tidak
demikian, hutang kepada pihak terkait tersebut dianggap lunas;
16. Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Nasabah masih berhutang

kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Nasabah akan menjaga dan mempertahankan:
(a) Total Debt/Total Networth: Gearing Ratio sebesar-besarnya 4x (empat) kali pada setiap
semester. Gearing Ratio adalah total hutang (debt) Nasabah kepada Bank dibagi dengan
keseluruhan dari nilai modal/saham yang ditempatkan pemegang saham dalam
Nasabah, akumulasi laba dan/atau rugi Nasabah dan kenaikan/penurunan modal akibat
penilaian kembali harta kekayaan/aktiva perusahaan maupun karena perubahan nilai
tukar mata uang (Net Worth);
17. Nasabah wajib melakukan transaksi keuangan pada rekening Nasabah di Bank minimum

sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari
pendapatan tahunan Nasabah, yang akan ditinjau ulang oleh Bank setiap semester;
18. Nasabah dapat membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para

pemegang saham Nasabah yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Catatan :
Perseroan telah menerima surat dari PT. Bank DBS Indonesia dengan Surat No.
1068/IX/DBSI/IBG-JKT/2017 tanggal 6 September 2017, perihal : Pemberitahuan Persetujuan
Penerbitan MCB, yaitu sebagai berikut :
“ Menyetujui PT. Kapuas Prima Coal Tbk melaksanakan penerbitan Mandatory Convertible
Bond “MCB”, senilai Rp.70.000.000.000,-. (tujuh puluh miliar rupiah) atau sebanyak-banyaknya
500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama”.
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c. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Konsumen
1 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan PT. Bank Central
Asia Finance. Bahwa atas permohonan Debitor, Kreditor dengan ini menyetujui untuk
memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan
Konsumen (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai
berikut :
PASAL 1
Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen
a. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan–ketentuan pada Perjanjian ini,
Kreditor menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (“Fasilitas
Pembiayaan”) kepada Debitor dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta
ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar
Fasilitas Pembiayaan Konsumen berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan
dokumen pendukungnya (selanjutnya disebut sebagai “Iktisar Fasilitas Pembiayaan
Konsumen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini
b. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas
Pembiayaan Konsumen berlaku mengikat bagi para pihak dalam Perjanjian ini sepanjang
tidak bertentang dengan Perjanjian ini.
PASAL 2
Tujuan Penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan
a. Debitor akan menggunakan fasilitas pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (barang) yang disetujui oleh Kreditor (“Barang) dari penjual/agen penjualan/suplier/dealer
(“Penjual”) Debitor dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran
penggunaannya.
b. Kreditor berhak dan berwenang untuk mencari dan menentukan sumber (-sumber) dana
untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitor termasuk yang berasal dari suatu
lembaga keuangan/perbankan (“Bank”) yang diperoleh Kreditor berdasarkan Perjanjian
Pembiayaan Bersama (joint Financing) atau perjanjian penerusan (Channeling). Debitor
dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepersertaan Bank
tersebut merupakan bagian dari Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
c. Bank yang membiayai atau secara bersama-sama dengan kreditor membiayai Fasilitas
Pembiayaan, akan memperoleh hak-hak selaku Kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian
ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan
bagian dan satuu kesatuan Perjanjian ini.
Daftar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen Perseroan dengan PT. Bank Central Asia Finance
sebagai berikut :
No Nomor
Barang
Cara Pembayaran Jangka
Keteranga
Kontrak/tanggal
Waktu
n
1
1173035997-PKHonda CRV, Tahun Angsuran
48 kali
BPKB a/n
001/ 17 November 2010, Warna Putih, Rp.4.609.100,angsuran
Perseroan
2015
B 2618 BBB
/bulan
2
1292023485-PK-001 Toyota All New Hi
Angsuran
24 kali
BPKB a/n
8 November 2016
Lux Double Cabin
Rp. 13.856.200,angsuran
Perseroan
2.5 G (4x4) MT
./bulan
Diesel, Tahun
2016.
3
11725010014-PKToyota All New Hi
Angsuran
24 kali
BPKB a/n
029, 28 Juni 2016
Lux Double Cabin
Rp. 13.328.200,angsuran
Perseroan
2.5 G (4x4) MT
./bulan
Diesel, Tahun 2015
4
1172501014-PK-028 IUZU ELF NHR 55 E, Angsuran
36 kali
BPKB a/n
30 Juni 2016
Tahun 2016
Rp.7.107.700,angsuran
Perseroan
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2 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan sewa beli Ref.No :
FL2016060004 tanggal 15 Juni 2016 dengan PT. Clemont Finance Indonesia, dengan Fasilitas
sebagai berikut :
Lessor
: PT. Clemont Finance Indonesia
Lessee

:

PT. Kapuas Prima Coal

Jenis Fasilitas

:

Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan sewa beli

Objek Jual dan Sewa Balik

:

Total Biaya Jual dan Sewa balik
Jangka Waktu
Bunga
Premi Asuransi

:
:
:

2 Unit Doosan Excaavator S340 LC-V
S/N : DHKHEWOCB0003256 & S/N
DHKHELWOCB0003257
IDR.4 899.400.000
36 Bulan
Flat rate 6,88%
Rp 132.319.000,-.

d. Perjanjian Kontrak Penjualan:
Perseroan telah menandatangani beberapa kontrak penjualan Pb dan Zn dalam tahun 2016-2017
dengan :
a. Beta Power Pte, Singapura yaitu sebagai berikut :
i. Berdasarkan Kontrak No.KPC-BP-1611 tanggal 3 Desember 2016 atas 400 Metrik Ton
10% Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 31 Januari 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungang China.
ii. Berdasarkan Kontrak No.KPC-BP-1612 tanggal 13 Desember 2016 atas 1.100 Metrik Ton
10% Zinc Konsentrat (Zn). Pengapalan tanggal 31 Januari 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungang China.
iii. Berdasarkan Kontrak No.KPC-BP-1701 tanggal 30 Maret 2017 atas 900 Wet Metrik Ton
10% Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 31 April 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Huangpu China.
iv. Berdasarkan Kontrak No.KPC-BP-1702 tanggal 30 Maret 2017 atas 1.600 Metrik Ton 10%
Zinc Konsentrat (Zn). Pengapalan tanggal 30 April 2017, di Pelabuhan Kumai, Kalimantan
Indonesia tujuan Pelabuhan Huangpu China.
v. Berdasarkan Kontrak No.KPC-BP-1703 tanggal 2 Mei 2017 atas 1.000 Metrik Ton 10%
Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 15 Juni 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungaang China.
vi. Berdasarkan Kontrak No.KPC-BP-1704 tanggal 2 Mei 2017 atas 2.300 Metrik Ton 10%
Zinc Konsentrat Timbal (Zn). Pengapalan tanggal 31 Mei 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungaang China.
b.

Shen Zheng Ba Da Guan Trade, Co.,LTD
i. Berdasarkan Kontrak No.KPC-SZBDG-1701 tanggal 10 April 2017 atas 600 Metrik Ton 10%
Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 10 Juli 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Huangpu China.
ii. Berdasarkan Kontrak No.KPC-SZBDG-1702 tanggal 10 April 2017 atas 1.400 Metrik Ton
10% Zinc Konsentrat (Zn). Pengapalan tanggal 10 Juli 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Huangpu China.

c.

Global Base Development HK Limited Hongkong yaitu sebagai berikut :
i. Berdasarkan Kontrak No.KPC/GBD161201 tanggal 22 Desember 2016 atas 650 Metrik
Ton 10% Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 31 Januari 2017, di Pelabuhan
Kumai, Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungang China.
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ii. Berdasarkan Kontrak No.KPC/GBD : 61202 tanggal 22 Desember 2016 atas 1.850 Metrik
Ton 10% Zinc Konsentrat (Zn). Pengapalan tanggal 31 Januari 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungang China.
iii. Berdasarkan Kontrak No.KPC/GBD170301 tanggal 21 Maret 2017 atas 400 Metrik Ton
10% Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 30 April 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Huangpu China.
iv. Berdasarkan Kontrak No.KPC/GBD170302 tanggal 21 Maret 2017 atas 1.300 Metrik Ton
10% Zinc Konsentrat (Zn). Pengapalan tanggal 30 April 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Huangpu China.
v. Berdasarkan Kontrak No.KPC/GBD170301 tanggal 2 Maret 2017 atas 400 Metrik Ton 10%
Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 30 April 2017, di Pelabuhan Kumai,
Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Huangpu China.
vi. Berdasarkan Kontrak No.KPC/GBD1704 tanggal 25 Mei 2017 atas 1.100 Metrik Ton 10%
Zinc Konsentrat (Zn). Pengapalan tanggal 30 Juni 2017, di Pelabuhan Kumai, Kalimantan
Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungang China.
d.

Cheongfuli (Hongkong) Company Limited yaitu sebagai berikut :
i. Berdasarkan Kontrak No.009/FGSBPP-CDL/IV/16 tanggal 14 Desember 2016 atas 155
Metrik Ton 10% Zinc Konsentrat Timbal (Zn). Pengapalan tanggal 31 Januari 2017, di
Pelabuhan Kumai, Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Fangcheng China.

e.

C&D Logistics Group CO, LTD
i. Berdasarkan Kontrak No.010/FGSBPP-CDL/IV/16 tanggal 14 Desember 2016 atas 85
Metrik Ton 10% Konsentrat Timbal (Pb). Pengapalan tanggal 31 Januari 2017, di
Pelabuhan Kumai, Kalimantan Indonesia tujuan Pelabuhan Lianyungang China.

F. Perjanjian Hutang Piutang Dengan Pihak Ketiga :
1.

Surat Perjanjian Hutang Piutang No. Surat: 02/KPC-SP/XII/16 tanggal 22 Desember 2016 antara
PT Kapuas Prima Coal diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama dengan Kenny Bill.
Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :
Bahwa Para Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki wewenang serta kecakapan
hukum untuk terikat dan berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
a. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Pihak Pertama telah mengajukan pinjaman sebesar
Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Kedua.
b. Bahwa atas pengajuan Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menyetujui untuk meminjamkan
uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Pertama untuk
periode 22 Desember 2016 sampai 21 Desember 2017 , dan digunakan sebagai dana
operasional PT Kapuas Prima Coal.
c. Pihak Pertama dikenakan biaya bunga sebesar 10% p.a.
d. Untuk pembayaran bunga di potong PPh Psl 23 sebesar 15 % .

2. Surat Perjanjian Hutang Piutang No. Surat: 01/KPC-SP/X/16 tanggal 7 Oktober 2016 antara PT
Kapuas Prima Coal diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama dengan Herman NG.
Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :
Bahwa Para Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki wewenang serta kecakapan
hukum untuk terikat dan berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
a. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Pihak Pertama telah mengajukan pinjaman sebesar Rp
5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Kedua.
b. Bahwa atas pengajuan Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menyetujui untuk meminjamkan
uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Pertama untuk
periode 7 Oktober 2016 sampai 6 Oktober 2017, dan digunakan sebagai dana operasional PT
Kapuas Prima Coal.
c. Pihak Pertama dikenakan biaya bunga sebesar 10% p.a.
d. Untuk pembayaran bunga di potong PPh Psl 23 sebesar 15 % .
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3. Surat Perjanjian Hutang Piutang No. Surat: 01/KPC-SP/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 antara
PT Kapuas Prima Coal diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama dengan Herman NG.
Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :
a. Bahwa Para Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki wewenang serta
kecakapan hukum untuk terikat dan berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
b. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Pihak Pertama telah mengajukan pinjaman sebesar
Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Kedua.
c. Bahwa atas pengajuan Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menyetujui untuk meminjamkan
uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Pertama untuk
periode 21 Desember 2016 sampai 20 Desember 2017, dan digunakan sebagai dana
operasional PT Kapuas Prima Coal.
d. Pihak Pertama dikenakan biaya bunga sebesar 10% p.a.
e. Untuk pembayaran bunga di potong PPh Psl 23 sebesar 15 % .
4. Surat Perjanjian Hutang Piutang No. Surat: 02/KPC-SP/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 antara PT
Kapuas Prima Coal diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama dengan Herman NG.
Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :
Bahwa Para Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki wewenang serta kecakapan
hukum untuk terikat dan berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
a. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Pihak Pertama telah mengajukan pinjaman sebesar Rp
5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Kedua.
b. Bahwa atas pengajuan Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menyetujui untuk meminjamkan
uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Pertama untuk
periode 20 Oktober 2016 sampai 19 Oktober 2017, dan digunakan sebagai dana operasional
PT Kapuas Prima Coal.
c. Pihak Pertama dikenakan biaya bunga sebesar 10% p.a.
d. Untuk pembayaran bunga di potong PPh Psi 23 sebesar 15 % .
5. Surat Perjanjian Hutang Piutang No. Surat: 03/KPC-SP/XII/16 tanggal 20 Desember 2016 antara
PT Kapuas Prima Coal diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama dengan PT. Kinabalu
Perkasa. Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :
Bahwa Para Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki wewenang serta kecakapan
hukum untuk terikat dan berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
a. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Pihak Pertama telah mengajukan pinjaman sebesar
Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Kedua.
b. Bahwa atas pengajuan Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menyetujui untuk meminjamkan
uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Pertama untuk
periode 20 Desember 2016 sampai 19 Desember 2017, dan digunakan sebagai dana
operasional PT Kapuas Prima Coal.
c. Pihak Pertama dikenakan biaya bunga sebesar 10% p.a.
d. Untuk pembayaran bunga di potong PPh Psi 23 sebesar 15 % .
6. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 15 Desember 2015 dengan
Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pinjaman
dan Perseroan diwakili oleh Edy Budiman selanjutnya disebut sebagai Penerima Pinjaman. Para
Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 5,498,533.72. Bunga akan terakumulasi atas
sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3 persen per tahun,
yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan ditambahkan ke dalam sisa
utang yang belum terlunasi.
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7. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 18 Maret 2016 dengan Beta
Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pinjaman dan
Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima Pinjaman. Para
Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 554,953.20. Bunga akan terakumulasi atas
sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3 persen per tahun,
yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan ditambahkan ke dalam sisa
utang yang belum terlunasi.
8. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 23 November 2016 dengan
Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pinjaman
dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima Pinjaman.
Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 579,453.20. Bunga akan terakumulasi
atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3 persen per
tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan ditambahkan ke dalam
sisa utang yang belum terlunasi.
9. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2016 dengan
Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pinjaman dan
Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima Pinjaman. Para
Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 1,000,053.20. Bunga akan terakumulasi atas
sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3 persen per tahun,
yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan ditambahkan ke dalam sisa
utang yang belum terlunasi.
10. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Desember 2016 dengan
Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pinjaman dan
Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima Pinjaman. Para
Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 1,299,953.20. Bunga akan terakumulasi atas
sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3 persen per tahun,
yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan ditambahkan ke dalam sisa
utang yang belum terlunasi.
11. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 4 Januari 2017
dengan Beta Power PTE LTD diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 564,953.20. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
12. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 6 Januari 2017
dengan Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 509,953.20. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
13. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 13 Januari 2017
dengan Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 754,953.20. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
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14. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 26 Januari 2017
dengan Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 149,953.20. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
15. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 8 Februari 2017
dengan Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 199,953.20. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
16. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 21 Maret 2017
dengan Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 549,955. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
17. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 5 April 2017
dengan Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 299,955. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
18. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang (Debt Agreement) tanggal 17 April 2017
dengan Beta Power Pte Ltd diwakili oleh Lim Kok Hui selanjutnya disebut sebagai Pemberi
Pinjaman dan Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selanjutnya disebut sebagai Penerima
Pinjaman. Para Pihak Sepakat pinjaman berupa uang sejumlah USD 244,955. Bunga akan
terakumulasi atas sisa utang yang belum terlunasi dari pinjaman dengan tingkat suku bunga 3
persen per tahun, yang terakumulasi secara bulanan. Bunga yang terakumulasi akan
ditambahkan ke dalam sisa utang yang belum terlunasi.
19. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman tanggal 21 Agustus 2015 antara PT.
Kapuas Prima Coal diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur selanjutnya disebut Debitur
dan PT. Energi Powerindo Jaya diwakili oleh Chaidir Yunus selaku Direktur Utama selanjutnya
disebut sebagai Kreditur.
Debitur dan Kreditur yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masingmasing disebut sebagai "Pihak".
Pihak pertama menyatakan sebagai berikut :
a. Debitur adalah perusahaan terbatas yang bisnisnya di bidang Pertambangan.
b. Debitur ingin meminjam kredit senilai Rp 3.888.036.000 (tiga miliar delapan ratus delapan
puluh delapan juta tiga puluh enam ribu Rupiah) untuk durasi 36 bulan.
c. Hasil dari pinjaman akan digunakan untuk Operasional Perusahaan
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak telah setuju dan berjanji untuk dan dengan
ini masuk ke dalam Perjanjian dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut:
a. “Jumlah Pinjaman" berarti total jumlah dana yang diterima oleh Debitur dari Kreditur se
hubungan dengan penerbitan Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, yaitu sebesar Rp3.8
88.036.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu
Rupiah).
b. Jumlah Kewajiban berarti semua jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Debitur kepada
Kreditur sehubungan dengan pinjaman, yaitu dengan jumlah total Kewajiban yang harus
dibayar sesuai dengan Perjanjian.
c. "Pinjaman" berarti instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Debitur kepada Kreditur
untuk jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak Tanggal 21 Agustus 2015 sebesar
setara dengan Rp 124.201.150 (seratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu seratus
lima puluh Rupiah).
d. Kreditor berarti PT. Energi Powerindo Jaya ,
e. Debitur. "" Berarti suatu badan hukum yang dalam ha! ini adalah PT. Kapuas Prima Coal,
f. Penerimaan dari penerbitan pinjaman setelah dikurangi biaya peejanjian akan digunakan
oleh Debitur untuk Operasional Perusahaan.
g. Tanggal Perjanjian adalah tanggal dimana Kreditor memperoleh konfirmasi tertulis dari
Debitur bahwa setiap beberapa kondisi dalam Pasal 3 Persetujuan ini telah terpenuhi.
Pada Tangga Perjanjian, di Debitur akan: (a) mengakui untuk penerimaan uang dari Kreditor
dalam jumlah Rp 3.888.036.000,- (tiga milliar delapan ratus delapan delapan puluh
delapan juta tiga puluh enam ribu Rupiah ), dan (b) menyampaikan kepada Kredito
Sertifikat dari pinjaman..
h. Pinjaman tersebut akan dikenakan bunga tahunan sebesar 5%. Pinjaman akan tunduk
pada ketentuan Perjanjian ini, semua yang secara hukum mengikat Debitur dan
Kreditur. Debitur akan memberikan kepada Kreditor sertifikat asli sesuai dengan
bentuk yang terdapat dalam Lampiran 1 atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh
Debitor dan Kreditor.
i. Debitur dan Kreditur setuju atas pinjaman dan jumlah bunga
j. Penyelesaian dari pinjaman segera setelah Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian. Tanggal
Pelunasan akan ditentukan oleh Kreditur.
k. Debitur tidak akan mentransfer atau mengalihkan hak atau kewajibannya kepada pihak lain
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
l. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukurn dan peraturan
Republik Indonesia.
Para Pihak setuju untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai
keputusan dengan suara bulat. Jika musyawarah oleh Para Pihak gagal untuk mencapai
keputusan dengan suara bulat, Para Pihak dengan ini setuju untuk menunjuk Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) untuk membuat sebuah penghargaan sesuai dengan hukum acara
yang berlaku. Para Pihak setuju bahwa setiap penghargaan dari BANI bersifat final dan mengikat.
20. Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 November 2015 antara PT Kapuas Prima Coal diwakili
oleh Harianto Widjaja selaku Direktur Utama dengan Arie Chandra. Kedua belah Pihak terlebih
dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :
a. Bahwa Para Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki wewenang serta
kecakapan hukum untuk terikat dan berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
b. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2015 Pihak Pertama telah mengajukan pinjaman sebesar
USD 1.000.000.- (satu juta dollar Amerika) kepada Pihak Kedua.
c. Bahwa atas pengajuan Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menyetujui untuk meminjamkan
uang tunai sebesar USD 1.000.000.- (satu juta dollar Amerika).
d. Pihak Pertama dikenakan biaya bunga sebesar 3,6 % p.a.
e. Untuk pembayaran bunga di potong PPh Psi 23 sebesar 15 %.
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G. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond):
1 Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Kapuas Prima Coal
Tbk (‘Perjanjian”) No. 001/SPK-MCB/V/2017, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin,
tanggal 15 Mei 2017, oleh dan antara: PT Kapuas Prima Coal Tbk, dalam hal ini diwakili oleh
Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama PT Kapuas Prima Coal Tbk, selanjutnya disebut sebagai
“Penerbit Obligasi” dan PT Jaya Baya Abadi, dalam hal ini diwakili oleh Huang Xiaoyu, dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama PT Jaya Baya Abadi , selanjutnya disebut sebagai “Pembeli
Obligasi” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Difinisi

:

A. bahwa Penerbit Obligasi berencana melakukan
penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya
550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa
atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,(seratus Rupiah) setiap saham dan bersamaan dengan
penawaran umum perdana saham, Penerbit Obligasi
akan menerbitkan saham baru dalam rangka
pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi (“Mandatory
Convertible Bond” atau “MCB”) sebanyak-banyaknya
Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah);
B. bahwa sehubungan dengan penerbitan saham baru
dalam rangka pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi,
Pembeli Obligasi hendak memberikan komitmen untuk
melakukan pengambilan saham Penerbit Obligasi dan
Pembeli obligasi setuju untuk memberikan dana
sejumlah Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar
Rupiah) dan Penerbit Obligasi memiliki kewajiban untuk
mengkonversi dana tersebut menjadi saham dalam
Penerbit Obligasi;
C. bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud
dalam butin A dan butir B di atas, maka Penerbit
Obligasi telah setuju untuk menerbitkan Obligasi Wajib
Konversi (Mandatory Convertible Bond) kepada Pembeli
Obligasi; dan
D. bahwa Pembeli Obligasi bukan merupakan pihak
terafiliasi dan Penerbit Obligasi dan Pembeli Obligasi
telah setuju untuk membeli Obligasi Wajib Konversi
yang diterbitkan oleh Penerbit Obligasi.
“Daftar Pemegang Obligasi” berarti suatu daftar dimana di
dalamnya dicatatkan nomor-nomor Obligasi Wajib
Konversi, nama-nama dan alamat-alamat para Pemegang
Obligasi dan keterangan keterangan lain yang dianggap
perlu.
“Harga Konversi” berarti harga yang sama dengan Harga
Penawaran Umum Perdana Saham Penerbit obligasi.
“Hari Kerja” berarti hari-hari dimana Bank Indonesia
dibuka untuk menyelenggarakan kliring antar bank.
“Nilai Pokok” berarti total keseluruhan Harga Konversi
dikalikan dengan jumlah Saham Konversi.
“Obligasi Wajib Konversi” berarti surat/sertifikat bukti
hutang atas nama dan Penerbit Obligasi yang mengandung
janji pembayaran Nilai Pokok (total Nilal Nominal)
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
“Pemegang Obligasi” berarti Pembeli Obligasi dan/atau
pihak
lain
yang
memiliki
Obligasi
Wajib
Konversi berdasarkan Perjanjian dan/atau perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
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Penegasan
Berhutang

Pengakuan

:

Syarat-syarat Obligasi Wajib
Konversi

:

dan/atau pembaharuan-pembaharuannya sebagai akibat
transaksi jual beli, hibah maupun pewarisan akibat
kematian seorang Pemegang Obligasi atau karena sebab
lain yang mengakibatkan kepemilikan Obligasi Wajib
Konversi beralih menurut hukum dan namanya dengan sah
tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi.
“Periode Opsi Beli’ berarti periode di mana Opsi Beli dapat
dilaksanakan oleh Penerbit Obligasi, yaitu sejak Tanggal
Penerbitan Obligasi Wajib Konversi hingga Tanggal Jatuh
Tempo atas setiap NiIai Nominal dan Obligasi Wajib
Konversi.
“Saham Konversi” berarti saham-saham baru yang
dikeluarkan oleh Penerbit Obligasi dan modal dasar
sebagai hasil dan konversi Obligasi Wajib Konversi hingga
senilal Nilai Pokok yang pengeluarannya telah
mendapatkan persetujuan para pemegang saham Penerbit
Obligasi.
“Tanggal Jatuh Tempo” berarti tanggal dimana Obligasi
Wajib Konvensi menjadi jatuh tempo dan dapat langsung
dimintakan pengkonversiannya menjadi Saham Konversi
oleh Pemegang Obligasi kepada Penerbit Obligasi. Tanggal
Jatuh Tempo adalah sama dengan tanggal pendistribusian
saham dan harus terjadi selambat-lambatnya 12 (dua
belas) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani,
“Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib Konvensi” berarti
tanggal ditandatanganmnya Perjanjian ini sampai dengan
Pembeli Obligasi melakukan pelunasan pembayaran
pengambilan Obligasi Wajib Konversi Pemegang Obligasi.
- Penerbit Obligasi dengan ini setuju untuk menerbitkan
dan menjual Obligasi Wajib Konversi kepada Pembeli
Obligasi dengan jumlah total senilai Rp35.000.000.000,(tiga puluh lima milair miliar Rupiah) dan Pembeli
Obligasi dengan ini menyatakan setuju untuk membeli
dan menerima Obligasi Wajib Konversi tersebut dengan
nilai sebesar Nilai Pokok tersebut.
- Penerbit Obligasi dengan ini menegaskan dan
mengakui bahwa Penerbit Obligasi berhutang kepada
Pembeli Obligasi sebesar Nilai Pokok terhitung sejak
masing-masing Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib
Konversi.
- Penerbit Obligasi dengan ini menyatakan bahwa
Obligasi Wajib Konversi adalah bukti yang sah dan
mengikat bahwa Penerbit Obligasi berhutang kepada
Pembeli Obligasi sebesar Nilai Pokok yang disebutkan
dalam Obligasi Wajib Konversi yang wajib dibayar
melalui konversi hutang menjadi saham sebagaimana
diatur dalam Perjanjian
-

Obligasi Wajib Konversi adalah obligasi atas nama yang
dlterbitkan oleh Penerbit Obligasi untuk dan atas nama
Pembeli Obligasi dengan jangka waktu terhitung sejak
Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib Konversi sampai
dengan Tanggal Jatuh Tempo yang dapat dikonversi
menjadi Saham Konversi pada Tanggal Jatuh Tempo
sesuai Harga Konversi.
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Para Pihak sepakat bahwa apabila pada saat Tanggal
Penerbitan Wajib Konversi, terdapat kelebihan dalam
penerbitan Obligasi Wajib Konversi dalam bentuk
sertifikat kolektif Pembeli Obligasi, maka Pembeli
Obligasi sepakat untuk segera mengembalikan
kelebihan tersebut kepada Penerbit Obligasi tanpa
dikenakan potongan apapun.
Para Pihak sepakat apabila atas pelaksanaan konversi
Obligasi Wajib Konversi pada Harga Penawaran
terdapat kelebihan dana yang telah disetor oelh
Pembeli Obligasi, maka atas kelebihan dana tersebut
Penerbit Obligasi akan mengembalikan secara
proporsional kepada pembeli Obligasi pada tanggal
pengembalian uang pemesanan.
Jumlah total nilal Obligasi Wajib Konversi adalah
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
yang akan dikonverslkan menjadi saham seluruhnya.
Setiap sertifikat kolektif Obligasi Wajib Konversi
memuat tanda tangan sedikitnya seorang Direktur
Penerbit Obligasi dan tanda tangan tersebut dicetak
langsung pada Obligasi Wajib Konversi, dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar Penerbit
Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang
benlaku.
Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pendaftaran nama Iebih dan 1 (satu) orang untuk 1
(satu) Obligasi Wajib Konversi atau pemindahan hak
dan 1 (satu) Obligasi Wajib Konversi kepada lebih dan 1
(satu) orang tidak diperkenankan, karenanya dalam hal
kepemilikan bersama atas 1 (satu) Obligasi Wajib
Konversi, para pemilik bersama harus mengangkat
seorang diantara mereka yang akan mewakili mereka
dalam hal kepemilikan Obligasi Wajib Konversi tersebut
dan wakil tersebutlah yang harus dianggap sebagal
Pemegang Obligasi sebagai pihak yang namanya harus
dicatatkan sebagai Pemegang Obligasi pada Obligasi
Wajib Konversi dan dalam Daftar Pemegang Obligasi.
Penerbit Obligasi akan memperlakukan Pemegang
Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar
Pemegang Obligasi selaku pemegang yang sah dan
Obligasi Wajib Konversi.
Apabila terdapat Obligasi Wajib Konversi yang tidak
dapat digunakan lagi karena rusak, maka atas
permintaan tertulis dan Pemegang Obligasi kepada
Direksi Penerbit Obligasi, Obligasi Wajib Konversi yang
rusak tersebut akan diganti dengan Obligasi Wajib
Konversi pengganti, sedangkan Obltgasi Wajib Konversi
yang rusak tersebut harus dikembalikan kepada
Penerbit Obligasi untuk dimusnahkan.
Apabila ada Obligasi Wajib Konversi yang hilang atau
musnah, maka Pemegang Obligasi dapat memperoleh
penggantinya dengan mengajukan permintaan tertulis
kepada Direksi Penerbit Obligasi, dengan ketentuan
bahwa Pemegang Obligasi tersebut dapat memberikan
bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi Penerbit
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-

-

Bunga

:

-

-

Pengkonversian

:

-

-

-

Obligasi mengenai hilang atau musnahnya Obligasi
Wajib Konversi tersebut serta memberikan jaminanjaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Penerbit
Obligasi. Jika Direksi Penerbit Obligasi menolak
memberikan penggantian atas Obligasi Wajib Konversi
yang hilang atau musnah tersebut, maka Penerbit
Obligasi wajib memberikan alasan penolakan tersebut
secara tertulis kepada Pemegang Obligasi dalam waktu
6 (enam) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya
permintaan tersebut.
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
untuk pengganti Obligasi Wajib Konversi yang aslinya
rusak, hilang atau musnah, ditanggung sepenuhnya
oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan
penggantian Obligasi Wajib Konvensi tensebut.
Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau
musnah dengan telah dikeluarkan penggantinya
menurut Pasal 3.8 dan 3.9 Perjanjian ini menjadi batal
dan tidak berlaku lagi, sedangkan Obligasi Wajib
Konversi penggantinya merupakan alat bukti yang sah
dan mengikat bahwa Penerbft Obligasi berhutang
kepada Pemegang Obligasi sebesar Nilai Nominal pada
tiap-tiap lembar Obligasi Wajib Konversi pengganti.
Obligasi Wajib Konversi diterbitkan tanpa dikenakan
bunga bilamana Penerbit Obligasi memperoleh
pernyataan efektif atas Pennyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK
dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan
sejak Perjanjian ini ditandatangani.
Bilamana dikanenakan satu dan lain hal Penerbit
Obligasi tidak memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham dari OJK dalam jangka waktu
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ini
ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib
mengembalikan jumlah total nilai obligasi beserta
bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang
dihitung dari Tanggal Jatuh Tempo yang akan
dibayarkan kepada Pembeli Obligasi secara bertahap
setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan Penerbit Obligasi
mengembalikan seluruh nilai Obligasi Wajib Konversi
Pemegang Obligasi.
Pemegang Obligasi, pada Tanggal Jatuh Tempo,
mewajibkan Penerbit Obligasi untuk mengkonversi
Obligasi Wajib Konversi menjadi Saham Konversi pada
Harga Konversi.
Sehubungan dengan konversi Obligasi Wajib Konversi,
Penerbit Obligasi cukup melakukan pemberitahuan
mengenai telah dilakukannya konversi. Pada saat
konversi tersebut, jumlah pinjaman pokok yang
dikonversikan akan dianggap telah dilunasi dan tidak
lagi terhutang sesuai Perjanjian ini.
Sehubungan dengan pelaksanaan, pengkonversian,
maka masing-masing Penerbit Obligasi menyatakan
bahwa saham hasil konversi akan menjadi bagian dan
saham milik publik.
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Saham hasil pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi
memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan saham lainnya yang diterbitkan Perseroan.
- Penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi
menjadi Saham Konversi telah memperoleh
persetujuan rapat umum pemegang saham dan dewan
komisaris Penerbit Obligasi sehingga tidak diperlukan
persetujuan yang mengulang kembali.
- Obligasi Wajib Konversi dapat beralih karena terjadinya
tindakan hukum seperti transaksi jual beli, hibah,
maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian
seorang Pemegang Obligasi. Pengalihan Obligasi Wajib
Konversi dengan cara jual beli dan hibah wajib terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan Penerbit
Obligasi.
- Setiap orang atau pihak yang memperoleh hak atas
Obligasi Wajib Konversi karena transaksi jual beli, hibah
maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang
Obligasi atau karena sebab lain yang mengakibatkan
kepemilikan Obligasi Wajib Konversi beralih menurut
hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh
Penerbit Obligasi untuk didaftarkan sebagai Pemegang
Obligasi dengan mengajukan bukti-bukti mengenai
haknya tersebut sebagaimana disyaratkan oleh
Penerbit Obligasi. Pendaftaran pengalihan hak atas
Obligasi Wajib Konversi berdasarkan ayat ini hanya
dapat dilakukan apabila Direksi Penerbit Obligasi dapat
menerima
baik
dan
menyetujui
keabsahan/kelengkapan
dokumen-dokumen
pendukung untuk pengalihan Obligasi Wajib Konversi.
- Pendaftaran pengalihan Obligasi Wajib Konversi harus
dilakukan oleh Penerbit Obligasi atau kuasa yang
ditunjuk oleh Penerbit Obligasi dengan memberikan
catatan mengenai pengalihan itu di dalam Daftar
Pemegang Obligasi yang bersangkutan berdasarkan
akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau
berdasarkan dokumen-dokumen lain yang cukup
membuktikan pengalihan itu, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang benlaku.
- Pengalihan Obligasi Wajib Konversi baru dianggap
beralih setelah pendaftaran peralihan tersebut tencatat
dalam Daftar Pemegang Obligasi.
Sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau sebelum seluruh
Obligasi Wajib Konversi dikonversi menjadi Saham Konversi
atau sebelum dilaksanakannya Opsi Beli oleh Penerbit
Obligasi atas Obligasi Wajib Konversi, Penerbit Obligasi
dengan mi berjanji dan mengikat diri, bahwa tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu lebih dan 50% (lima
puluh persen) jumlah Pemegang Obligasi yang mewakili
Iebih dan 50% (lima puluh persen) dan seluruh jumlah Nilai
Nominal Obligasi Wajib Konversi pada saat akan diambilnya
keputusan, Penerbit Obligasi:
a. tidak akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor
penuh Penerbit Obligasi;
-

Pemindahan Hak Atas Obligasi
Wajib Konversi

:

Pembatasan-Pembatasan Bagi
Penerbit Obligasi

:
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Kewajiban-Kewajiban Penerbit
Obligasi

:

b. tidak akan mengadakan perubahan atas anggaran dasar
Penerbit Obligasi kecuali dalam rangka melakukan
perubahan struktur permodalan, susunan pemegang
saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta
untuk pelaksanaan dan hak-hak Pemegang Obligasi
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
c. tidak akan bergabung dengan badan usaha lain atau
mengijinkan badan usaha lain bergabung dengan
Penerbit Obligasi, atau mendirikan/menjalankan, baik
secara sendini-sendiri maupun bersama-sama dengan
pihak lain dan badan usaha lain, kecuali yang
mempunyai hubungan dengan bidang usaha Penerbit
Obligasi atau yang sama dengan usaha yang sekarang
sedang dijalankan oleh Penerbit Obligasi, jika:
- hal tersebut mengakibatkan kelalaian atau cidera
janji menurut Perjanjian ini; atau
- modal sendiri badan usaha hasil penggabungan
lebih kecil dan modal sendiri Penerbit Obligasi
sesaat sebelum penggabungan;
- badan usaha hasil penggabungan tidak mengambil
alih seluruh hutang/kewajiban Penerbit Obligasi
dan Obligasi Wajib Konversi.
Sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau sebelum dikonversinya
seluruh Obligasi Wajib Konversi menjadi Saham Konversi
oleh Pemegang Obligasi atas seluruh Obligasi Wajib
Konversi, Penerbit Obligasi berkewajiban untuk:
a. menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan
secara efisien sesuai dengan praktek bisnis dan praktek
keuangan sebagaimana mestinya;
b. menyelnggarakan sistem akuntansi dan pengawasan
biaya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di
Indonesia dan catatan-catatan lain yang cukup untuk
menggambarkan secara wajar keadaan keuangan
Penerbit Obligasi;
c. memberitahukan kepada Pemegang Obligasi tentang
kegagalan dan/atau ketidakmampuan dari Penerbit
Obligasi untuk mendapatkan pernyataan efektif dari
Otoritas Jasa Keuangan;
d. menyampaikan kepada Pemegang Obligasi mengenai:
- laporan-laporan keuangan Penerbit Obligasi yang
telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar, dalam
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
setelah berakhirnya tiap tahun buku;
- laporan-laporan keuangan internal Penerbit
Obligasi, yang disahkan oleh Direksi Penerbit
Obligasi, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah
berakhirnya masa 1 (satu) semester dan tiap-tiap
tahun buku;
- salinan resmi akta-akta/dokumen yang dibuat
sehubungan dengan Obligasi Wajib Konversi.
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Pernyataan Penerbit Obligasi

:

Penerbit Obligasi dengan ini menyatakan dan menjamin
kepada Pemegang Obligasi hal-hal sebagai berikut:
- Dengan menandatangani Perjanjian ini, Penerbit
Obligasi tidak melanggar dan/atau bertentangan
dengan anggaran dasar Penerbit Obligasi dan peraturan
perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia;
- Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan
sepanjang terlihat dalam laporan-laporan keuangan
yang berakhir tanggal 31 Desember tiap tahunnya atau
diberitahukan secara tertulis oleh Penerbit Obligasi
kepada Pemegang Obligasi, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kewajiban-kewajiban Penerbit Obligasi
sehubungan dengan penerbitan dan penawaran
Obligasi Wajib Konversi, Penerbit Obligasi tidak
mempunyal kewajiban-kewajiban lain yang penting
artinya atau suatu kewajiban yang bersyarat selain
kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka
jalannya usaha Penerbit Obligasi sehari-hari;
- Pembuatan
Perjanjian
dan/atau
perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
dan/atau
pembaharuan-pembaharuan,
yang
berhubungan dengan Obligasi Wajib Konversi telah
dibuat sebagaimana mestinya oleh Penerbit Obligasi
menurut persyaratan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku serta telah ditandatangani oleh
Penerbit Obligasi, dan merupakan kewajiban yang sah
dan mengikat bagi Penerbit Obligasi yang
pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan
syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- Penerbitan Obligasi Wajib Konversi telah disetujui
sebagaimana mestinya sesuai anggaran dasar Penerbit
Obligasi, Rapat Umum Pemegang Saham Penerbit
Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta perjanjian-perjanjian yang telah dibuat
dan mengikat Penerbit Obligasi, dan Obligasi Wajib
Konversi merupakan kewajiban yang sah dan mengikat
bagi Penerbit Obligasi yang pelaksanaannya dapat
dieksekusikan sesuai dengan syarat-syaratnya; dan
- Pernyataan dan jaminan Penerbit Obligasi yang
termaktub dalam Pasal ini berlaku pada dan sejak
Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib Konversi hingga
seluruh Obligasi Wajib Konversi dilunasi dan/atau
dikonversi menjadi Saham Konversi.

Kelalaian Penerbit Obligasi

:

-

Penerbit Obligasi dinyatakan lalai atau cidera janji,
apabila terjadi salah satu atau Iebih dan kejadian
kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini.

127

-

-

Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Penerbit Obhgasi Ialai/gagal melaksanakan atau
tidak mentaati dan/atau meanggar salah satu atau
Iebih ketentuan datam Perjanjian ini, dan
berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal diterimanya pernyataan
cidera janji oleh Penerbit Obligasi tanpa
diperbaiki/dihiIangkan; atau
b. Keterangan-keterangan pernyataan-pernyataan dan
jaminan-jaminan yang diberikan oleh Penerbit
Obligasi tentang keadaan/status Penerbit Obligasi
dan/atau keuangan Penerbit Obligasi dan/atau
pengelolaan usaha Penerbit Obligasi yang
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang
Obligasi tidak benar adanya; atau
c. Penerbit Obligasi dibubarkan atau bubar karena
sebab apapun tanpa ada badan hukum lain yang
bertanggung jawab atas seluruh kewajiban Penerbit
Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau dinyatakan
dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit mana
telah mendapat kekuatan hukum tetap; atau
d. Suatu instansi pemerintah telah menyita atau
mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh
atau sebagian besar kekayaan/harta benda Penerbit
Obligasi sehingga tindakan tersebut dapat
menghalangi Penerbit Obligasi untuk menjalankan
sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
e. Hak, ijin dan lain-lain persetujuan pemerintah yang
dimiliki Penerbit Obligasi dibatalkan atau
dinyatakan tidak sah yang mengakibatkan Penerbit
Obligasi tidak dapat lagi melanjutkan usahausahanya.
Apabila terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian, maka
Pemegang Obligasi dapat menyatakan secara tertulis
kepada Penerbit Obligasi tentang telah terjadinya
kelalaian atau cidera janji dimaksud dengan
memperhatikan, ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini.
Penerbit Obligasi wajib memperbaiki kelalaian atau
cidera janji yang terjadi sebagaimana dinyatakan oleh
Pemegang Obligasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya
pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi (“Periode
Perbaikan”).
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-

Apabila setelah Periode Perbaikan berakhir Penerbit
Obligasi belum berhasil memperbaiki kelalaian atau
cidera janji yang terjadi, maka Penerbit Obligasi wajib
membayar seketika dan sekaligus lunas seluruh sisa
Nilai Nominal yang terhutang berdasarkan Obligasi
Wajib Konversi kepada Pemegang Obligasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit
Obligasi.

2 Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Kapuas Prima Coal
Tbk (‘Perjanjian”) No. 002/SPK-MCB/V/2017, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin,
tanggal 15 Mei 2017, oleh dan antara: PT Kapuas Prima Coal Tbk, dalam hal ini diwakili oleh
Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama PT Kapuas Prima Coal Tbk, selanjutnya disebut sebagai
“Penerbit Obligasi” dan PT Anggun Cakrawala Lestari, dalam hal ini diwakili oleh Benny Khesuma,
dalam kedudukannya selaku Komisaris PT Anggun Cakrawala Lestari, selanjutnya disebut sebagai
“Pembeli Obligasi” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

Difinisi

: A. bahwa Penerbit Obligasi berencana melakukan penawaran umum
perdana saham sebanyak-banyaknya 550.000.000 (lima ratus lima
puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar
Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan bersamaan dengan
penawaran umum perdana saham, Penerbit Obligasi akan
menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan Obligasi
Wajib Konversi (“Mandatory Convertible Bond” atau “MCB”)
sebanyak-banyaknya Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar
Rupiah);
B. bahwa sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka
pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi, Pembeli Obligasi hendak
memberikan komitmen untuk melakukan pengambilan saham
Penerbit Obligasi dan Pembeli obligasi setuju untuk memberikan
dana sejumlah Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah)
dan Penerbit Obligasi memiliki kewajiban untuk mengkonversi
dana tersebut menjadi saham dalam Penerbit Obligasi;
C. bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam butin A
dan butir B di atas, maka Penerbit Obligasi telah setuju untuk
menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond) kepada Pembeli Obligasi; dan
D. bahwa Pembeli Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dan
Penerbit Obligasi dan Pembeli Obligasi telah setuju untuk membeli
Obligasi Wajib Konversi yang diterbitkan oleh Penerbit Obligasi.
: “Daftar Pemegang Obligasi” berarti suatu daftar dimana di dalamnya
dicatatkan nomor-nomor Obligasi Wajib Konversi, nama-nama dan
alamat-alamat para Pemegang Obligasi dan keterangan keterangan
lain yang dianggap perlu.
“Harga Konversi” berarti harga yang sama dengan Harga Penawaran
Umum
Perdana
Saham
Penerbit
obligasi.
“Hari Kerja” berarti hari-hari dimana Bank Indonesia dibuka untuk
menyelenggarakan kliring antar bank.
“Nilai Pokok” berarti total keseluruhan Harga Konversi dikalikan
dengan jumlah Saham Konversi.
“Obligasi Wajib Konversi” berarti surat/sertifikat bukti hutang atas
nama dan Penerbit Obligasi yang mengandung janji pembayaran Nilai
Pokok (total Nilal Nominal) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian.
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Penegasan
Pengakuan
Berhutang

:

Syarat-syarat Obligasi
Wajib Konversi

:

“Pemegang Obligasi” berarti Pembeli Obligasi dan/atau pihak lain
yang
memiliki
Obligasi
Wajib
Konversi berdasarkan Perjanjian dan/atau perubahan-perubahannya
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya sebagai akibat transaksi jual beli, hibah maupun
pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Obligasi atau karena
sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Obligasi Wajib Konversi
beralih menurut hukum dan namanya dengan sah tercatat dalam
Daftar Pemegang Obligasi.
“Periode Opsi Beli’ berarti periode di mana Opsi Beli dapat
dilaksanakan oleh Penerbit Obligasi, yaitu sejak Tanggal Penerbitan
Obligasi Wajib Konversi hingga Tanggal Jatuh Tempo atas setiap NiIai
Nominal dan Obligasi Wajib Konversi.
“Saham Konversi” berarti saham-saham baru yang dikeluarkan oleh
Penerbit Obligasi dan modal dasar sebagai hasil dan konversi Obligasi
Wajib Konversi hingga senilal Nilai Pokok yang pengeluarannya telah
mendapatkan persetujuan para pemegang saham Penerbit Obligasi.
“Tanggal Jatuh Tempo” berarti tanggal dimana Obligasi Wajib
Konvensi menjadi jatuh tempo dan dapat langsung dimintakan
pengkonversiannya menjadi Saham Konversi oleh Pemegang Obligasi
kepada Penerbit Obligasi. Tanggal Jatuh Tempo adalah sama dengan
tanggal pendistribusian saham dan harus terjadi selambat-lambatnya
12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani,
“Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib Konvensi” berarti tanggal
ditandatanganmnya Perjanjian ini sampai dengan Pembeli Obligasi
melakukan pelunasan pembayaran pengambilan Obligasi Wajib
Konversi Pemegang Obligasi.
- Penerbit Obligasi dengan ini setuju untuk menerbitkan dan
menjual Obligasi Wajib Konversi kepada Pembeli Obligasi dengan
jumlah total senilai Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milair
miliar Rupiah) dan Pembeli Obligasi dengan ini menyatakan setuju
untuk membeli dan menerima Obligasi Wajib Konversi tersebut
dengan nilai sebesar Nilai Pokok tersebut.
- Penerbit Obligasi dengan ini menegaskan dan mengakui bahwa
Penerbit Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai
Pokok terhitung sejak masing-masing Tanggal Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi.
- Penerbit Obligasi dengan ini menyatakan bahwa Obligasi Wajib
Konversi adalah bukti yang sah dan mengikat bahwa Penerbit
Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai Pokok
yang disebutkan dalam Obligasi Wajib Konversi yang wajib dibayar
melalui konversi hutang menjadi saham sebagaimana diatur
dalam Perjanjian
- Obligasi Wajib Konversi adalah obligasi atas nama yang
dlterbitkan oleh Penerbit Obligasi untuk dan atas nama Pembeli
Obligasi dengan jangka waktu terhitung sejak Tanggal Penerbitan
Obligasi Wajib Konversi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo yang
dapat dikonversi menjadi Saham Konversi pada Tanggal Jatuh
Tempo sesuai Harga Konversi.
- Para Pihak sepakat bahwa apabila pada saat Tanggal Penerbitan
Wajib Konversi, terdapat kelebihan dalam penerbitan Obligasi
Wajib Konversi dalam bentuk sertifikat kolektif Pembeli Obligasi,
maka Pembeli Obligasi sepakat untuk segera mengembalikan
kelebihan tersebut kepada Penerbit Obligasi tanpa dikenakan
potongan apapun.
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-

-

-

-

-

-

-

Para Pihak sepakat apabila atas pelaksanaan konversi Obligasi
Wajib Konversi pada Harga Penawaran terdapat kelebihan dana
yang telah disetor oelh Pembeli Obligasi, maka atas kelebihan
dana tersebut Penerbit Obligasi akan mengembalikan secara
proporsional kepada pembeli Obligasi pada tanggal pengembalian
uang pemesanan.
Jumlah total nilal Obligasi Wajib Konversi adalah
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang akan
dikonverslkan menjadi saham seluruhnya.
Setiap sertifikat kolektif Obligasi Wajib Konversi memuat tanda
tangan sedikitnya seorang Direktur Penerbit Obligasi dan tanda
tangan tersebut dicetak langsung pada Obligasi Wajib Konversi,
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Penerbit
Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang benlaku.
Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendaftaran nama Iebih dan 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi atau pemindahan hak dan 1 (satu) Obligasi Wajib
Konversi kepada lebih dan 1 (satu) orang tidak diperkenankan,
karenanya dalam hal kepemilikan bersama atas 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi, para pemilik bersama harus mengangkat seorang
diantara mereka yang akan mewakili mereka dalam hal
kepemilikan Obligasi Wajib Konversi tersebut dan wakil
tersebutlah yang harus dianggap sebagal Pemegang Obligasi
sebagai pihak yang namanya harus dicatatkan sebagai Pemegang
Obligasi pada Obligasi Wajib Konversi dan dalam Daftar Pemegang
Obligasi.
Penerbit Obligasi akan memperlakukan Pemegang Obligasi yang
namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi selaku
pemegang yang sah dan Obligasi Wajib Konversi.
Apabila terdapat Obligasi Wajib Konversi yang tidak dapat
digunakan lagi karena rusak, maka atas permintaan tertulis dan
Pemegang Obligasi kepada Direksi Penerbit Obligasi, Obligasi
Wajib Konversi yang rusak tersebut akan diganti dengan Obligasi
Wajib Konversi pengganti, sedangkan Obltgasi Wajib Konversi
yang rusak tersebut harus dikembalikan kepada Penerbit Obligasi
untuk dimusnahkan.
Apabila ada Obligasi Wajib Konversi yang hilang atau musnah,
maka Pemegang Obligasi dapat memperoleh penggantinya
dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Penerbit
Obligasi, dengan ketentuan bahwa Pemegang Obligasi tersebut
dapat memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi
Penerbit Obligasi mengenai hilang atau musnahnya Obligasi Wajib
Konversi tersebut serta memberikan jaminan-jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi Penerbit Obligasi. Jika Direksi
Penerbit Obligasi menolak memberikan penggantian atas Obligasi
Wajib Konversi yang hilang atau musnah tersebut, maka Penerbit
Obligasi wajib memberikan alasan penolakan tersebut secara
tertulis kepada Pemegang Obligasi dalam waktu 6 (enam) Hari
Kerja terhitung sejak diterimanya permintaan tersebut.
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran untuk
pengganti Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau
musnah, ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Obligasi yang
mengajukan permintaan penggantian Obligasi Wajib Konvensi
tensebut.
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Bunga

:

-
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Pengkonversian

: -

-

-

-

-

Pemindahan
Hak
Atas Obligasi Wajib
Konversi

: -

-

Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau musnah
dengan telah dikeluarkan penggantinya menurut Pasal 3.8 dan 3.9
Perjanjian ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi, sedangkan
Obligasi Wajib Konversi penggantinya merupakan alat bukti yang
sah dan mengikat bahwa Penerbft Obligasi berhutang kepada
Pemegang Obligasi sebesar Nilai Nominal pada tiap-tiap lembar
Obligasi Wajib Konversi pengganti.
Obligasi Wajib Konversi diterbitkan tanpa dikenakan bunga
bilamana Penerbit Obligasi memperoleh pernyataan efektif atas
Pennyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham dari OJK dalam jangka waktu paling lambat 12
(dua belas) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani.
Bilamana dikanenakan satu dan lain hal Penerbit Obligasi tidak
memperoleh pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam
jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian
ini ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib mengembalikan
jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas
persen) per tahun yang dihitung dari Tanggal Jatuh Tempo yang
akan dibayarkan kepada Pembeli Obligasi secara bertahap setiap 3
(tiga) bulanan sampai dengan Penerbit Obligasi mengembalikan
seluruh nilai Obligasi Wajib Konversi Pemegang Obligasi.
Pemegang Obligasi, pada Tanggal Jatuh Tempo, mewajibkan
Penerbit Obligasi untuk mengkonversi Obligasi Wajib Konversi
menjadi Saham Konversi pada Harga Konversi.
Sehubungan dengan konversi Obligasi Wajib Konversi, Penerbit
Obligasi cukup melakukan pemberitahuan mengenai telah
dilakukannya konversi. Pada saat konversi tersebut, jumlah
pinjaman pokok yang dikonversikan akan dianggap telah dilunasi
dan tidak lagi terhutang sesuai Perjanjian ini.
Sehubungan dengan pelaksanaan, pengkonversian, maka masingmasing Penerbit Obligasi menyatakan bahwa saham hasil konversi
akan menjadi bagian dan saham milik publik.
Saham hasil pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi memiliki hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
yang diterbitkan Perseroan.
Penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi Saham
Konversi telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang
saham dan dewan komisaris Penerbit Obligasi sehingga tidak
diperlukan persetujuan yang mengulang kembali.
Obligasi Wajib Konversi dapat beralih karena terjadinya tindakan
hukum seperti transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum
pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Obligasi.
Pengalihan Obligasi Wajib Konversi dengan cara jual beli dan
hibah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan
Penerbit Obligasi.
Setiap orang atau pihak yang memperoleh hak atas Obligasi Wajib
Konversi karena transaksi jual beli, hibah maupun pewarisan
akibat kematian seorang Pemegang Obligasi atau karena sebab
lain yang mengakibatkan kepemilikan Obligasi Wajib Konversi
beralih menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh
Penerbit Obligasi untuk didaftarkan sebagai Pemegang Obligasi
dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut
sebagaimana disyaratkan oleh Penerbit Obligasi. Pendaftaran
pengalihan hak atas Obligasi Wajib Konversi berdasarkan ayat ini
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PembatasanPembatasan
Bagi
Penerbit Obligasi

Kewajiban-Kewajiban
Penerbit Obligasi

hanya dapat dilakukan apabila Direksi Penerbit Obligasi dapat
menerima baik dan menyetujui keabsahan/kelengkapan
dokumen-dokumen pendukung untuk pengalihan Obligasi Wajib
Konversi.
- Pendaftaran pengalihan Obligasi Wajib Konversi harus dilakukan
oleh Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh Penerbit
Obligasi dengan memberikan catatan mengenai pengalihan itu di
dalam Daftar Pemegang Obligasi yang bersangkutan berdasarkan
akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau
berdasarkan dokumen-dokumen lain yang cukup membuktikan
pengalihan itu, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang benlaku.
- Pengalihan Obligasi Wajib Konversi baru dianggap beralih setelah
pendaftaran peralihan tersebut tencatat dalam Daftar Pemegang
Obligasi.
: Sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau sebelum seluruh Obligasi Wajib
Konversi dikonversi menjadi Saham Konversi atau sebelum
dilaksanakannya Opsi Beli oleh Penerbit Obligasi atas Obligasi Wajib
Konversi, Penerbit Obligasi dengan mi berjanji dan mengikat diri,
bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu lebih dan 50% (lima
puluh persen) jumlah Pemegang Obligasi yang mewakili Iebih dan 50%
(lima puluh persen) dan seluruh jumlah Nilai Nominal Obligasi Wajib
Konversi pada saat akan diambilnya keputusan, Penerbit Obligasi:
a. tidak akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor penuh
Penerbit Obligasi;
b. tidak akan mengadakan perubahan atas anggaran dasar Penerbit
Obligasi kecuali dalam rangka melakukan perubahan struktur
permodalan, susunan pemegang saham, susunan Direksi dan
Dewan Komisaris serta untuk pelaksanaan dan hak-hak Pemegang
Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
c. tidak akan bergabung dengan badan usaha lain atau mengijinkan
badan usaha lain bergabung dengan Penerbit Obligasi, atau
mendirikan/menjalankan, baik secara sendini-sendiri maupun
bersama-sama dengan pihak lain dan badan usaha lain, kecuali
yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha Penerbit
Obligasi atau yang sama dengan usaha yang sekarang sedang
dijalankan oleh Penerbit Obligasi, jika:
- hal tersebut mengakibatkan kelalaian atau cidera janji
menurut Perjanjian ini; atau
- modal sendiri badan usaha hasil penggabungan lebih kecil dan
modal
sendiri
Penerbit
Obligasi
sesaat
sebelum
penggabungan;
- badan usaha hasil penggabungan tidak mengambil alih seluruh
hutang/kewajiban Penerbit Obligasi dan Obligasi Wajib
Konversi.
: Sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau sebelum dikonversinya seluruh
Obligasi Wajib Konversi menjadi Saham Konversi oleh Pemegang
Obligasi atas seluruh Obligasi Wajib Konversi, Penerbit Obligasi
berkewajiban untuk:
a. menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien
sesuai dengan praktek bisnis dan praktek keuangan sebagaimana
mestinya;
b. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pengawasan biaya
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan
catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan secara
wajar keadaan keuangan Penerbit Obligasi;
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c.

memberitahukan kepada Pemegang Obligasi tentang kegagalan
dan/atau ketidakmampuan dari Penerbit Obligasi untuk
mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
d. menyampaikan kepada Pemegang Obligasi mengenai:
- laporan-laporan keuangan Penerbit Obligasi yang telah diaudit
oleh akuntan publik terdaftar, dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap tahun
buku;
- laporan-laporan keuangan internal Penerbit Obligasi, yang
disahkan oleh Direksi Penerbit Obligasi, dalam waktu 60 (enam
puluh) hari setelah berakhirnya masa 1 (satu) semester dan
tiap-tiap tahun buku;
- salinan resmi akta-akta/dokumen yang dibuat sehubungan
dengan Obligasi Wajib Konversi.
Pernyataan Penerbit
Obligasi

:

Kelalaian
Obligasi

:

Penerbit

Penerbit Obligasi dengan ini menyatakan dan menjamin kepada
Pemegang Obligasi hal-hal sebagai berikut:
- Dengan menandatangani Perjanjian ini, Penerbit Obligasi tidak
melanggar dan/atau bertentangan dengan anggaran dasar
Penerbit Obligasi dan peraturan perundangan lainnya yang
berlaku di Indonesia;
- Kecuali kewajiban-kewajiban sebagaimana dan sepanjang terlihat
dalam laporan-laporan keuangan yang berakhir tanggal 31
Desember tiap tahunnya atau diberitahukan secara tertulis oleh
Penerbit Obligasi kepada Pemegang Obligasi, termasuk tetapi
tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban Penerbit Obligasi
sehubungan dengan penerbitan dan penawaran Obligasi Wajib
Konversi, Penerbit Obligasi tidak mempunyal kewajiban-kewajiban
lain yang penting artinya atau suatu kewajiban yang bersyarat
selain kewajiban-kewajiban yang timbul dalam rangka jalannya
usaha Penerbit Obligasi sehari-hari;
- Pembuatan Perjanjian dan/atau perubahan-perubahannya
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuan, yang berhubungan dengan Obligasi Wajib Konversi
telah dibuat sebagaimana mestinya oleh Penerbit Obligasi
menurut persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta telah ditandatangani oleh Penerbit Obligasi, dan
merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Penerbit
Obligasi yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai dengan
syarat-syaratnya, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Penerbitan Obligasi Wajib Konversi telah disetujui sebagaimana
mestinya sesuai anggaran dasar Penerbit Obligasi, Rapat Umum
Pemegang Saham Penerbit Obligasi dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian yang telah
dibuat dan mengikat Penerbit Obligasi, dan Obligasi Wajib
Konversi merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi
Penerbit Obligasi yang pelaksanaannya dapat dieksekusikan sesuai
dengan syarat-syaratnya; dan
- Pernyataan dan jaminan Penerbit Obligasi yang termaktub dalam
Pasal ini berlaku pada dan sejak Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib
Konversi hingga seluruh Obligasi Wajib Konversi dilunasi dan/atau
dikonversi menjadi Saham Konversi.
- Penerbit Obligasi dinyatakan lalai atau cidera janji, apabila terjadi
salah satu atau Iebih dan kejadian kejadian atau hal-hal tersebut
di bawah ini.
Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah sebagai berikut:
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a.

-

-

-

Penerbit Obhgasi Ialai/gagal melaksanakan atau tidak
mentaati dan/atau meanggar salah satu atau Iebih ketentuan
datam Perjanjian ini, dan berlangsung selama 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pernyataan
cidera
janji
oleh
Penerbit
Obligasi
tanpa
diperbaiki/dihiIangkan; atau
b. Keterangan-keterangan pernyataan-pernyataan dan jaminanjaminan yang diberikan oleh Penerbit Obligasi tentang
keadaan/status Penerbit Obligasi dan/atau keuangan Penerbit
Obligasi dan/atau pengelolaan usaha Penerbit Obligasi yang
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi tidak
benar adanya; atau
c. Penerbit Obligasi dibubarkan atau bubar karena sebab apapun
tanpa ada badan hukum lain yang bertanggung jawab atas
seluruh kewajiban Penerbit Obligasi kepada Pemegang
Obligasi atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan
pailit mana telah mendapat kekuatan hukum tetap; atau
d. Suatu instansi pemerintah telah menyita atau mengambil alih
dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar
kekayaan/harta benda Penerbit Obligasi sehingga tindakan
tersebut dapat menghalangi Penerbit Obligasi untuk
menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
e. Hak, ijin dan lain-lain persetujuan pemerintah yang dimiliki
Penerbit Obligasi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang
mengakibatkan Penerbit Obligasi tidak dapat lagi melanjutkan
usaha-usahanya.
Apabila terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian, maka Pemegang Obligasi dapat
menyatakan secara tertulis kepada Penerbit Obligasi tentang telah
terjadinya kelalaian atau cidera janji dimaksud dengan
memperhatikan, ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini.
Penerbit Obligasi wajib memperbaiki kelalaian atau cidera janji
yang terjadi sebagaimana dinyatakan oleh Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi
(“Periode Perbaikan”).
Apabila setelah Periode Perbaikan berakhir Penerbit Obligasi
belum berhasil memperbaiki kelalaian atau cidera janji yang
terjadi, maka Penerbit Obligasi wajib membayar seketika dan
sekaligus lunas seluruh sisa Nilai Nominal yang terhutang
berdasarkan Obligasi Wajib Konversi kepada Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi.

H. PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN
PERSEROAN telah menandatangani perjanjian jasa penambangan sebagai berikut :
1.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Jasa Penambangan Dan Pengelolaan
Pabrik Flotasi Di Lamandau, Kalimantan Tengah antara Perseroan dengan PT. Cipta Standar
Indonesia, sebagaimana Kontrak Perjanjian Nomor : KPC-JKT-CSI/2017 tanggal 15 Februari
2017. Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA dan PT. Cipta Standar Indonesia diwakili oleh Benny Khesuma selaku
Direktur Utama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Pernyataan Pendahuluan
a. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan biji besi
DMP, PIHAK PERTAMA Pemegang IUP No. Ek.540/02/2010, bermaksud untuk melakukan
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Penambangan Dan Pengelolan Pabrik Flotasi di lokasi kerja Lamandau Kalimantan
Tengah, Republik Indonesia.
b.
c.

PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Penunjang kegiatan
pertambangan setuju untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di Lokasi PIHAK
PERTAMA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menandatangani perjanjian ini dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh
PIHAK KEDUA.

Para Pihak setuju terhadap hal-hal sebagai berikut :
a. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 15 Februari 2017 dan efektif bekerja tanggal 1 Mei
2017 kecuali dihentikan lebih awal berdasarkan ketentuan dan alasan yang diatur dalam
Perjanjian ini. Perjanjian ini akan tetap berlaku efektif sampai dengan batas waktu
pekerjaan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
b. Para Pihak sepakat bahwa uraian Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA adalah penyedia jasa/tenaga pendukung ahli dan tenaga pendukung untuk
pekerjaan Penambangan dan Pengelolaan Pabrik Flotasi milik PIHAK PERTAMA.
c. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan pengelolaan pabrik flotasi dan produksi konsentrat yang telah dilakukan oleh
penyedia jasa yaitu PIHAK KEDUA.
d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dan meminta pembayaran jasa/upah atas pekerjaan
yang telah diselesaikan dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
e. PIHAK KEDUA wajib menyediakan jasa/tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk
melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan, dan penambangn bijih di dalam area
tambang baik tambang terbuka (open pit) maupun tambang bawah tanah (underground)
mencakup mine engineer, mine geologist, dan asisten lapangan.
f. KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret
2017 sampai dengan tanggal 28 Febrari 2018 atau selama 1 (satu) tahun kalender, dan
dapat diperpanjang.
g. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakaan dan menjamin, bahwa atas
perjanjian ini.
h. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, PARA PIHAK akan menyelesaikan
pertama-tama jalan musyawarah Kekeluaargaan. Dalam hal terjadi sengketa maka
penyelesaian sengketa PARA PIHAK sepakat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2.

Perseroan telah menandatangani Kontrak Perjanjian Nomor. 021/KPC-JKT-BUSER/I/2017
tanggal 3 Januari 2017, Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan PT. Bintang Utama Sejahtera diwakili oleh Hendra
Wijaya selaku Direktur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Pernyataan Pendahuluan :
a. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan biji besi
DMP, PIHAK PERTAMA Pemegang IUP No. Ek.540/02/2010, bermaksud untuk melakukan
Penambangan Dan Pengelolan Pabrik Flotasi di lokasi kerja Lamandau Kalimantan
Tengah, Republik Indonesia.
b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Eksplorasi Pertambangan,
setuju untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut di Lokasi PIHAK PERTAMA.
c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menandatangani perjanjian ini dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh
PIHAK KEDUA.
Para Pihak setuju terhadap hal-hal sebagai berikut :
a. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 3 Januari 2017 dan efektif bekerja tanggal 9 Januari
2017 kecuali dihentikan lebih awal berdasarkan ketentuan dan alasan yang diatur dalam
Perjanjian ini. Perjanjian ini akan tetap berlaku efektif sampai dengan batas waktu
pekerjaan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
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b.

c.

d.
e.
i.

j.
f.
g.

Para Pihak sepakat bahwa uraian Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA adalah penyedia jasa/tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk melakukan
kegiatan pengeboran mencakup Pengawas Pengeboran, Master Bor, Operator Bor
(driller), Asisten Driller, Kru dan Mekanik Driling.
PIHAK KEDUA menyediakan jasa/tenaga ahli pertambangan di lokasi PIHAK PERTAMA
dan melakukan pekerjaan pengeboran sesuai kontrak kedalaman minimal 22.000 meter
selama masa kerja 1 (satu) tahun efektif kerja.
Pelaksanaan kegiatan pemboran dilaksanakan dengan waktu pekerjaan 1 (satu) shift dan
lembur hingga pukul 22.00 Wib.
PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan pertambangan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa yaitu PIHAK KEDUA.
Bahwa target kedalaman pemboran yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan
apabila tidak tercapai oleh PIHAK KEDUA maka biaya ditanggung PIHAK KEDUA kecuali
terjadi kejadian kegagalan di karenakan faktor alam atau formasi maka biaya PIHAK
KEDUA dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakaan dan menjamin, bahwa atas
perjanjian ini.
Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, PARA PIHAK akan menyelesaikan
pertama-tama jalan musyawarah Kekeluaargaan. Dalam hal terjadi sengketa maka
penyelesaian sengketa PARA PIHAK sepakat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
pengeboran ulang (redrill) tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA (biaya 50 : 50).
PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakaan dan menjamin, bahwa atas
perjanjian ini.

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, PARA PIHAK akan menyelesaikan pertama-tama
jalan musyawarah Kekeluaargaan. Dalam hal terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa PARA
PIHAK sepakat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
I. ASET PENTING DIMILIKI PERSEROAN
a. Benda Tidak Bergerak
Perseroan tanah berdasarkan 1 Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 7
(tujuh) bidang tanah seluas 151.830 m2 yaitu sebagai berikut :
Daftar Tanah Perseroan
No

Dokumen

Pemegang

1
2

Kepemilikan
SKT No.31/593.21/VI/2012
SKT No.17/593.21/IX/2012

Penerbitan
28-6-2012
21-9-2012

3

SKT No.13/593.21/IX/2012

4
5

SKT No.15/593.21/IX/2012
SHM No.892

Hak
Padli Noor. ST
Mery
Veronica
Saragih
Mery
Veronica
Saragih
Ruhyana, SE
Ir. Diana Iskandar

6
7
8

SKT No.12/593.21/IX/2012
SKT No.14/593.21/IX/2012
SKT No.16/593.21/IX/2012

Ruhyana, SE
Ruhyana, SE
Mery
Veronica
Saragih
Total

Tanggal
Berakhir
-

21-9-2012

-

21-9-2012
7-1-2003

-

21-9-2012
21-9-2012
21-9-2012

-

Gambar
Situasi/
Surat Ukur
-

11.850
20.000

-

20.000

GS.18/2002,
Tanggal
8/10/2002
-

Luas (m2)

20.000
19.980

20.000
20.000
20.000
151.830

b. Benda Bergerak
Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah benda-benda bergerak berupa kendaraan
bermotor antara lain Tronton, Truk, Motor, Mobil dan Asset Alat Berat serta inventori yang berupa
peralatan-peralatan perkantoran.
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c. Penyertaan Pada Perusahaan Asosiasi
Perseroan mempunyai penyertaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal
ditempatkan dan disetor di PT. Kapuas Prima Citra berkedudukan di Jakarta Barat, berdasakan Akta
Penegasan No.1820 tanggal 31 Oktober 2014 dibuat dihadapan Margaretha Dyanawaty, SH.
Notaris di Surabaya
J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
1. Struktur Kepemilikan Perseroan sebelum Penawaran Umum sebagai berikut:

2. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan
Hukum
Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan
hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Keterangan
Perseroan
SIS
KPCitra
Sim Antony
KU
_
_
Kioe Nata

K

_

_

Ifiandiaz Nazsir

KI

_

_

Harjanto Widjaja
Hendra Susanto William
Padli Noor

DU
D
DI

_
_
_

_
_
_

Keterangan:
KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

DU
D
DI

: Direktur Utama
: Direktur
: Direktur Independen

2. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN
HUKUM
Berikut ini adalah uraian singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum:
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PT Sarana Inti Selaras (“SIS”)
SIS, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jl. Kapuk Pulo No.100, Jakarta Barat 11720.
a. Riwayat Singkat
SIS berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN PT. Sarana Inti
Selaras No. 09 tanggal 15 Juli 2009, dibuat dihadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-40399.AH.01.01.TH.2009 tanggal 20 Agustus 2009, dan Terdaftar dalam Daftar
Perusahaan (TDP) No. AHU-0053761.AH.01.09. Tahun 2009 Tanggal 20 Agustus 2009, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2010 No.65,
Tambahan No.10501.
Anggaran Dasar SIS terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Sarana Inti Selaras No. 04 tanggal 26 Juli 2012, dibuat dihadapan Ir. Fredy
Goysal, SH, MKn. Notaris di Jakarta, dan telah diterima Surat Penerimaan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar PT. Sarana Inti Selaras Nomor : AHU-49130.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 18
September 2012.
b. Maksud dan Tujuan :
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SIS adalah sebagai berikut : menjalankan usaha dalam
perdagangan umum, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian,
percetakan, perbengkelan, bidang jasa, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SIS
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Inti
Selaras No. 04 tanggal 26 Juli 2012, dibuat dihadapan Ir. Fredy Goysal, SH, MKn. Notaris di Jakarta,
dan telah diterima Surat Penerimaan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarana Inti
Selaras Nomor : AHU-49130.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 18 September 2012. Dalam rapat
diputuskan tentang :
1. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 1.000.000.000,-.(satu miliar Rupiah)
menjadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
2. Peningkatan modal setor dari Rp. 250.000.000,- menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga miliar
Rupiah).
Susunan permodalan dan pemegang saham SIS saat ini adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
:
Rp. 5.000.000.000,-. (lima miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh
ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.
100.000,- (seratus ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan :
Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh
ribu) lembar saham.
Modal Disetor
:
Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh
ribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang
telah ditempatkan.
Susunan pemegang saham :
Nilai Nominal
Rp 100.000,- per saham
Uraian
%
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh:
1. Tan Ali Susanto
2. Jo Muryani
3. Edy Budiman
4. Santi
5. Afriyanti
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh:
Jumlah Saham Dalam Portepel

100.000

10.000.000.000

7.500
7.500
6.000
4.500
4.500

750.000.000
750.000.000
600.000.000
450.000.000
450.000.000

25,00
25,00
20,00
15,00
15,00

30.000

3.000.000.000

100,00

70.000

7.000.000.000
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d. Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 21 Oktober 2014, dibuat dihadapan Jap Sun Jaw, S.H., Notaris di
Jakarta Utara susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SIS adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

: Tan Ali Susanto
: Jo Muryani
: Santi
: Afriyanti

Direksi
Direktur Utama

: Edy Budiman

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Berdasarkan Akta No.103/2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

: Sim Antony
: Kioe Nata
: Ifiandiaz Nazsir

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independeni

: Harjanto Widjaja
: Hendra Susanto William
: Padli Noor

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner
OJK No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat dengan pernyataan sebagai berikut:
a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
b. Cakap melaksanakan perbuatan hukum.
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
3. 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 menyelanggarakan RUPS Tahunan;
b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangggungjawaban
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 Otoritas Jasa Keuangan.
d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau
Perusahaan Publik.
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Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
sedangkan berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK
No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik.
Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi
Perseroan :
Sim Antony – Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Lulus dari SMA Negri 1 Pematang
Siantar tahun 1984.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, menjabat sebagai
direktur pada PT Energi Powerindo Jaya.
• Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, menjabat sebagai
direktur utama PT Sumber Energi Jaya.
• Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, menjabat sebagai
direktur Perseroan.
• Sejak tahun 2007 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama
pada PT Maxima Artha.
• Sejak tahun 2014 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris pada
Perseroan.
Kioe Nata – Komisaris
Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun. Memperoleh gelar sarjana ekonomi
tahun 1993 dari Universitas, Tarumanegera, Jakarta.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, menjabat sebagai
Direktur di Perseroan.
• Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai
Komisaris Utama di PT Maxima Artha.
• Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, menjabat sebagai
Komisaris di PT Maxima Artha.
• Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, menjabat sebagai
Direktur di PT Sumber Energi Jaya.
• Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Direktur
Utama di PT Maxima Artha.
• Sejak tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris pada
Perseroan.
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Ifiandiaz Nazsir – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, usia 55 tahun. Lulus Sarjana Hukum di tahun 1987
dari Universitas Padjajaran, Bandung.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1993, menjabat sebagai
Direktur pada PT Mandala Marmer Indonesia.
• Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2004, menjabat sebagai
Direktur pada PT Slipi Sri Indopuri/Park Plaza Hotel.
• Sejak tahun 1998 sampai saat ini, menjabat sebagai Direktur pada PT
Crown Line.
• Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, menjabat sebagai
Direktur Utama pada PT Rukun Raharja Tbk.
• Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015, sebagai Direktur Utama
pada PT Cahaya Saguna Niketana.
• Sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, sebagai Direktur Utama pada
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
• Sejak tahun 2017 - sekarang sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Harjanto Widjaja – Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
tahun 1993 dari Universitas Tarumajaya Jakarta.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur Utama adalah melakukan koordinasi
kegiatan direksi dalam pengurusan Perseroan.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, menjabat sebagai
Direktur pada PT Paramitha Bangun Cipta Sarana.
• Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menjabat sebagai
Direktur Utama pada PT Mega Agung Nusantara.
• Sejak tahun 2016 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama
Perseroan.
Hendra Susanto William – Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, usia 33 tahun. Memperoleh gelar Bachelor Of
Commerce Accounting Macquarie University, Sydney, Australia di tahun 2005
dan mendapatkan Certified Public Accountant di Australia.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur Keuangan adalah melakukan semua
kegiatan keuangan Perseroan.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai PKF
Chartered Accountant Insolvency Accountant.
• Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, menjabat sebagai Pitcher
Partners NSW Ltd Public Senior Accountant.
• Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai
Direktur pada PT Inti Power.
• Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menjabat sebagai
DIrektur pada PT Energi Powerindo Jaya.
• Sejak tahun 2015 sampai saat ini, menjabat sebagai Komisaris pada PT
Maxima Artha.
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•
•
•

Sejak tahun 2016 sampai saat ini, menjabat sebagai Direktur Utama
pada PT Alam Persada Nusantara.
Sejak tahun 2016 sampai saat ini, menjabat sebagai Direktur pada PT
Sumber Energi Jaya
Sejak tahun 2016 - sekarang menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Padli Noor – Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun. Memperoleh gelar sarjana Teknik Sipil
untuk jurusan Teknik di tahun 2011 dari Universitas Darul Ulum Jombang,
memperoleh gelar Magister Managemen di bidang manajemen dari Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Artha Body Iswara, Surabaya pada tahun 2013.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur Operasional adalah melakukan semua
kegiatan projek Perseroan.
Riwayat pekerjaan :
• Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, menjabat sebagai
Assisten Geologis & Wellsite pada PT Bina Multi Alam Lestari.
• Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, menjabat sebagai Mine
Pit & Production Supervisor pada PT Mitra Usaha Tambang Utama.
• Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, menjabat sebagai PTT
Tenaga Teknis Pertambangan pada Dinas Petambangan & Energi Kab.
Kotabaru Kalsel.
• Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, menjabat sebagai Mine
Pit Supervisor pada PT Daya Manunggal Sukses Pratama.
• Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai Port
Manajer pada PT Kanyala Iron Mining.
• Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, menjabat sebagai Port &
Eksport Manager pada Perseroan.
• Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai
General Manager pada Perseroan.
• Sejak tahun 2016 - sekarang menjabat sebagai Direktur Perseroan.
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 30
April 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp490.000.000;
Rp 1.320.000.000; Rp1.300.000.000; dan Rp500.000.000,- sedangkan renumerasi untuk Direksi per
tanggal 30 April 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp314.000.000; Rp372.000.000,-; Rp356.000.000,- dan Rp500.000.000,-.
Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas akan berakhir sampai dengan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022.
Sifat Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang
Saham Perseroan.
No.

Nama

Jabatan

1.

Sim Antony
Kioe Nata
Hendra Susanto William
William
Budimulio Utomo
Haroen Soedjatmiko

Komisaris Utama
Komisaris
Direktur
Pemegang Saham
Pemegang Saham
Pemegang Saham

2.

Sifat Hubungan
Kekeluargaan
Adik Ipar
Kakak Ipar
Anak kandung dan Ayah,
Paman
Paman
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*Sim Antony merupakan Komisaris Utama adalah adik ipar dari Kioe Nata yang merupakan Komisaris Perseroan.
*Hendra Susanto William merupakan Direktur adalah anak kandung dari William yang merupakan Pemegang Saham Perseroan.
*Budimulio Utomo dan Haroen Soedjatmiko merupakan Pemegang Saham Perseroan adalah paman dari Hendra Susanto
William yang merupakan Direktur Perseroan.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”))
Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, “GCG”) diyakini Perseroan sebagai
salah satu prasyarat dalam melakukan transformasi. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan dan
melaksanakan praktik GCG dalam menjalankan operasional perusahaan dengan standar tinggi. GCG
dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan budaya perusahaan (corporate culture), sehingga GCG
akan melandasi dan mewarnai semua keputusan bisnis perusahaan yang diambil dan dilaksanakan
oleh Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip dan praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat
baik bagi Perseroan, pemegang saham, karyawan maupuan pemangku kepentingan lainnya
(stakeholders). Manfaat nyata yang dirasakan oleh Perseroan adalah semakin leluasanya dalam
mengembangkan setiap potensi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik. Bagi karyawan penerapan
GCG memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional,
dan mendorong pengembangan karir setiap karyawan tanpa keraguan, karena prosedur dan
mekanisme yang harus dijalankan menjadi terukur, jelas dan transparan.
GCG juga dijadikan landasan dalam pembentukan Etika Bisnis yang mengatur hubungan Perseroan
secara internal dan eksternal. Pengenalan, penerapan dan pelaksanaan GCG sebagai budaya
perusahaan dan etika bisnis tidak hanya berlaku dilingkungan internal Perseroan (Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan) tetapi juga berlaku bagi pihak eksternal (para mitra bisnis,
pemasok, pembeli/pelanggan, pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya).
Implementasi GCG selalu tercermin sedikitnya pada 3 sikap Perseroan dalam menjalankan usahanya,
yaitu :
• Peningkatan kinerja perusahan (performance)
• Kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku (compliance)
• Kesesuian pada norma etika dan masyarakat (conformance)
Perseroan juga telah memiliki perangkat-perangkat sebagai perusahaan yang menerapkan GCG sesuai
dengan ketentuan pasar modal, antara lain telah memiliki Komisaris Independen dan Direksi
independen sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014, serta satu orang Sekretaris Perusahaan yang telah
sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014. Perseroan juga telah membentuk Komite Audit yang akan
membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan, pelaporan dan memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan Perseroan yang mencakup didalamnya
keterbukaan informasi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, sesuai dengan POJK No.
55 Tahun 2015, dan telah membentuk dan menyusun piagam unit audit internal, yang telah sesuai
dengan POJK No.56 Tahun 2016, serta telah membentuk komite nominasi dan remunerasi yang telah
sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014.
Dewan komisaris
Dewan komisaris sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai
dengan Akta No. 136 Tanggal 21 Februari 2017 dan diubah dengan Akta No. 103 Tanggal 17 Juli 2017,
Dewan Komisaris telah melakukan:
1.

Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat
kepada Direksi.

2.

Membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris
Sejak pengangkatan Dewan Komisaris telah dilakukan 5 (lima) kali rapat sehubungan dengan
pengawasan kegiatan usaha Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat tersebut.
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Direksi
Direksi sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No. 136
Tanggal 21 Februari 2017 dan diubah dengan Akta No. 103 Tanggal 17 Juli 2017, tanggung jawab
Direksi adalah sebagai berikut:
1.

Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan

2.

Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diaatur dalam peraturan
perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.

3.

Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan etikad baik, penuh tanggungjawab.

4.

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan poin 1, Direksi
dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir
tahun.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi
Sejak pengangkatan Direksi telah dilakukan 10 (sepuluh) kali rapat sehubungan dengan kegiatan usaha
Perseroan. Seluruh angota Direksi hadir dalam rapat tersebut.
Direksi perseroan telah mengikuti beberapa program pelatihan dalam rangka meningkatkan
kompetensi, yaitu: Money mining seminar yang diadakan oleh whittle consulting.
Sekretaris Perusahaan
Sebagai memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah
mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.001/KPC-TBK/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang
Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dimana Perseroan telah menunjuk Lucky
Tajo untuk melaksanakan fungsi Sekertaris Perusahaan (Corporate Secretary), Lucky Tajo adalah Warga
Negara Indonesia, usia 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika tahun 2004 fakultas
Teknologi Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta.
Riwayat singkat pekerjaan:
- sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, menjabat sebagai IT pada PT Energi Powerindo Jaya,
Jakarta.
- pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2017, menjabat sebagai Asisten Direktur pada Perseroan,
- pada tahun 2017 smapai saat ini bertugas di Perseroan sebagai sekretaris Perusahaan.
Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik
untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web
Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan
atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
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Alamat Sekretaris Perusahaan
Jalan Pantai Indah Selatan I,
Elang Laut Blok A No. 32-33, Lantai 5
Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470, Indonesia
Tel : +62 (021) 296-76236, Fax : +62 (021) 296-76234
Email : corsec@ptkpc.com
Komite Remunerasi Dan Nominasi
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan No. 34 /POJK.04/2014 Tanggal 8
Desember 2014 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 3 Maret 2016, Perseroan membentuk
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 004/KPC-TBK/II/2017
tanggal 28 Februari 2017.
Dewan Komisaris menyetujui untuk menunjuk Ifiandiaz Nazsir. selaku Komisaris Independen Perseroan
untuk juga bertindak selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal
Surat Keputusan tersebut, dengan susunan anggota sebagai berikut.
a. Evelyne Kioe. sebagai Anggota.
Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun.
Riwayat pekerjaan:
• Sejak tahun 1990 sampai dengan 1991, menjabat sebagai Sekretaris PT STUD / BPB Sakti.
• Sejak tahun 1991 sampai dengan 1993, menjabat sebagai Accounting Manager di PT Teknindo.
• Sejak tahun 1994 sampai dengan 1998, menjabat sebagai Accounting and Finance Director di
PT Multi Powerindo Jaya.
• Sejak tahun 1999 sampai dengan Sekerang, menjabat sebagai Accounting and Finance Director
di PT Energi Powerindo Jaya.
b. Glenn Eduard Bernardus Pontoh, sebagai Anggota
Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun. Memperoleh gelar sarjana teknik sipil (Insinyur) tahun
1990 dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Riwayat pekerjaan:
• Sejak tahun 1990 sampai dengan 1996, menjabat sebagai Project Manager di Cogelex
Alsthom-Cegelec.
• Sejak tahun 1997 sampai dengan 2001, menjabat sebagai Project Manager di PT Karunia Berca
Indonesia.
• Sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, menjabat sebagai General Manager Construction &
Engineering di PT Dawamiba Engineering.
• Sejak tahun 2007 sampai dengan 2008, menjabat sebagai Project Director di PT Keza Lintas
Semesta.
• Sejak tahun 2009 sampai sekarang, menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Maxima Arta.
Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :
a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 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;
2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris. berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
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b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) struktur Remunerasi;
b) kebijakan atas Remunerasi; dan
c) besaran atas Remunerasi;
2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Komite Audit
Perseroan telah mempunyai Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa
Keuangan No 55 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1-A Tentang Pencatatan
Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham Yang DIterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dengan
Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal
20 Januari 2014.
Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan No.
002/KPC-TBK/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit
Perseroan:
- Ifiandiaz Nazsir, Ketua, merangkap Komisaris Independen
- Sim Antony, Anggota, merangkap Komisaris Utama
- Kioe Nata, Anggota merangkap Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai
berikut :
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik
dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan;
c. Memberikan 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; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
Rapat komite audit telah dilakukan sebanyak 2 kali dan semua anggota hadir.
Komite audit telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan periode 1 tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016 dan periode 4 bulan yang berakhir pada 30 April 2017.
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Unit Audit Internal
Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 Tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan
telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/KPC-TBK/II/2017
tanggal 28 Februari 2017, Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:

-

Hendra Susanto William, Kepala Unit Audit Internal merangkap Anggota dan Direksi Perseroan
Yenti Natalia, Anggota
Warga Negara Indonesia, 32 tahun, lulus Diploma Manajemen STIE IBBI di Medan, pada Tahun
2001.
Riwayat singkat pekerjaan :
• Menjabat sebagai Tax Accounting pada Lyson & Association, tahun 2004 - 2012
• Menjabat sebagai Head Accounting pada PT Cipta Standar Indonesia, tahun 2012 - 2015
• Menjabat sebagai Tax Manager pada PT Energi Powerindo Jaya tahun 2015 - 2017
• Sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Perseroan, dari bulan Maret tahun 2017-sekarang

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :
Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah
sebagai berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko seuai
dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, proyek,
pemasaran, akuntansi, operasional dan 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, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
Rapat unit audit internal telah dilakukan sebanyak 2 kali dan semua anggota hadir.
Unit audit internal telah melakukan pemeriksaan, saran perbaikan, memantau, menganalisis, serta
melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan atas laporan keuangan periode
1 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan periode 4 bulan yang berakhir pada 30 April 2017
dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.
Perseroan telah menguraikan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Emiten dan uraian
mengenai pelaksanaan pengawasan internal
Saat ini sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan, masih dalam sebatas kebijakan
manajemen Perseroan antara lain:
- Efektifitas dan efisiensi operasional
- Reliabilitas pelaporan keuangan
- Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku
Uraian pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh unit audit internal yang disebut dalam tugas
dan tanggung jawab unit audit internal.
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Struktur Organisasi Perseroan

5. SUMBER DAYA MANUSIA
Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia (“SDM”) merupakan salah satu faktor
penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara sungguhsungguh, terencana, dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional dan
manajerial.
Perseroan saat ini telah memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No.23/PP/B/I/D/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kapuas Prima Coal. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung
tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 18 Januari 2019.
Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya dengan memenuhi ketentuan
tentang upah minimum propinsi/regional yang berlaku bagi pegawai.
Profil karyawan Perseroan
Komposisi Karyawan
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mempekerjakan 116 orang karyawan. Tabel berikut ini
menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen,
usia dan status karyawan dimana Komisaris dan Direksi tidak termasuk dalam pengelompokan
karyawan.
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Tingkat Pendidikan
Formal
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
SMA ke bawah
Jumlah

30 April 2017
3
42

45

2016
3
85
11
9
116

31 Desember
2015
2014
3
3
82
59
8
7
9
10
102
79
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Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan
Tingkat Jabatan

30 April 2017

Manajemen Puncak
Manajemen Madya
Manajemen Pelaksana
Pelaksana
Jumlah

6
5
6
28
45

2016
1
6
9
100
116

31 Desember
2015
2014
4
4
11
11
87
64
102
79

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia
Tingkat Usia

30 April 2017

< 21 Tahun
21 – 30 Tahun
31 – 40 Tahun
41 – 50 Tahun
Lebih dari 50 Tahun
Jumlah

13
19
10
3
45

31 Desember
2016
2015
2014
1
31
27
26
55
44
32
21
21
16
9
9
5
116
102
79

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja
Status Karyawan

30 April 2017

Tetap
Kontrak
Jumlah

45
45

2016
116
116

31 Desember
2015
2014
102
79
102
79

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Kerja
Aktivitas Kerja
Kantor Pusat
Lokasi Tambang
Jumlah

30 April 2017
15
30
45

31 Desember
2016
2015
2014
15
15
13
101
87
66
116
102
79

Perseroan melakukan perubahan kontrak kerja karyawan dari sebelumnya karyawan perseroan,
menjadi karyawan outsourcing.
Karyawan yang Memiliki Keahlian Khusus
NO.

NAMA

Posisi

1

IVAN
MAULANA

Master Loading

•
•

2

REDHOANI
MARYADI

Staff Teknik &
Legal

•

3

PADLI NOOR,
ST., M.M

Direktur
Operasional
Kpc

•

SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN
KOMPETENSI
Pendidikan Dan Pelatihan Ahli
Kepelabuhan Indonesia
Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe
Training Understanding And
Documenting Iso 9001:2015 by Pt.
Phitagoras Global Duta
Training Understanding And
Documenting Iso 9001:2015 by Pt.
Phitagoras Global Duta

TAHUN
• 8-12 AGUSTUS
2016
• 2016
• 26-27 JANUARI
2017
• 26-27 JANUARI
2017
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•

4

TRI EKO
MUNANTO

Ktt Pt Kpc

•
•
•
•
•
•
•

5

ANTONIUS
ARDI
NUGROHO,
S.T
ANDRIA
YOSEPHANDI
ANDEL, M.Si

Dept.
Engineering,
Spv. Subdept.
Surveyor
Supt. Dept.
Environment

7

ACHMAD
RAMADHONA
,S.T

Wktt Tambang
Bawah Tanah

8

DIDIK
PURWANTO
BOGIE
RADITYA, S.T

Supt. Dept.
Maintenance
Dept.
Engineering,
Spv. Subdept.
Geologi
Produksi
Supt. Dept.
Engineering

6

9

10

11

12

DOLI RISDO
SIMBOLON,
S.T
EVIN HARO
RAJAGUKGUK
ABDUL
ROCHMAN

Ka Engineering

Supt. Dept.
Produksi

•

Certified Surpac Software Course
By Pt Globecon Indonesia
Pengawas Operasional Madya
Pengawas Operasional Utama
Pengawas Operasional Madya
Pengawas Operasional Pertama
Sertifikat Pengelola Peledakan
Pada Penambangan Bahan Galian
Sertifikat Kompetensi Juru Ledak
Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe
Pendidikan Dan Pelatihan
Sertifikasi Juru Ukur Tambang

• Pendidikan Dan Pelatihan Teknik
Reklamasi Lahan Bekas Tambang
• Kursus Penilai Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Amdal Tipe C)
• Pengawas Operasional Madya
• Pengawas Operasional Pertama
• Pembinaan Pengawasan Norma
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
By Pt. Phitagoras Global Duta
• Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe
• Pengawas Operasional Madya
• Pengawas Operasional Pertama
• Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe
• Pengawas Operasional Pertama
• Pengawas Operasional Pertama

• Pengawas Operasional Pertama
• Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe
• Pengawas Operasional Pertama
• Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe
• Pengawas Operasional Pertama
• Pengawas Operasional Madya

• 3-6 NOVEMBER
2008
• 5 APRIL 2013
• 6 NOVEMBER
2016
• 5 APRIL 2013
• 11 MARET 2010
• 6 AGUSTUS 2010
• 25 APRIL 2008
• 2016
• 12 OKTOBER 2011

• 24 NOVEMBER
2011
• 27 OKTOBER 2008
• 8 DESEMBER 2016
• 24 APRIL 2013
• 18-30 MEI 2015
• 2016

• 11 NOVEMBER
2015
• 23 FEBRUARI 2011
• 2016
• 20 MARET 2013
•
• 20 MARET 2013

• 30 APRIL 2016
• 2016
• 30 APRIL 2016
• 2016
• 12 FEBRUARI 2013
• 8 DESEMBER 2015
• 2016

• Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe
14

15

STEYBI BRAVI
SARONGSON
G
LUTFI NAYIK,
S.E

Juru Ledak

• Sertifikat Kompetensi Juru Ledak

• 5 MARET 2015

Juru Ledak

• Sertifikat Kompetensi Juru Ledak

• 16 SEPTEMBER
2011
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16

FERRY DIAN
NUGROH, S.E
AYU ANDINI

17

18

Chobir A.
Fathor

Kepala Gudang
Dept.
Engineering. Jr.
Geologist
Manager
Logistik/Wareh
ouse

• Sertifikat Kompetensi Juru Ledak
Kelas Ii
• Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe

• 15 APRIL 2016

• Sertifikasi Manajemen
Keselamatan Tambang By Indoshe

• 2016

• 2016

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, maka akan
mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang
ketenagakerjaan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama dengan karyawan
karena tidak terdapat Serikat Pekerja dalam Perseroan.
Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
-

Perseroan telah mendapat Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
No. KEP.379/Disnakentrans/PKPTK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 berlaku sampai dengan 31 Juli
2018. Pengesahan penambahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan selama
1 (satu) tahun dari tahun 2017 s/d 31 Juli 2018 sebanyak 7 (tujuh) jabatan dengan jumlah tenaga
kerja asing 10 (sepuluh) orang.

-

Perseroan telah mendapat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
KEP.611/Disnakertrans/PTK.06/IX/2016 tanggal 15 September 2016. Perpanjangan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perseroan berlaku dari Tahun 2016 sampai dengan 30 September
2017 sebanyak 10 (sepuluh) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 12 (dua belas) orang.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Perseroan:
No

Nama

No. Pasport

Sponsor

E49206605

Tanggal
Lahir
23-1-1981

1

Pan Hai
Guan

2

Wei
Yun
Xiang

E13600972

20-9-1975

PT.KPC

U1U1NPQ55102
/30-09-2018

3

Wei
Dong
Heng

G32911328

11-9-1970

PT.KPC

IM2JAD06791
/17-5-2018

4

Mo
Qing Lie

G51615439

13-4-1976

PT.KPC

JDMAA54347
/30-9-2018

5

Yu Ping

E00474411

4-4-1984

PT.KPC

IM2MAL22315
/30-9-2018

6

He
Zheng
Quan

G37291238

24-1-1965

PT.KPC

J1U1PRG37719
/1-5-2018

PT.KPC

No. Kitas/
Exp Date
16A6PAA54694
/27-06-2018

No. IMTA/ Exp
Date
KEP.32318MEN/B
/IMTA/2017, 055-2017 s/d 12
Bulan
503.5/11/DPMPT
SP/VIII/2017, 3009-2017 s/d 3009-2018
503.5/3/DPMPTS
P/IV/2017, 20-52017 s/d 17-52018
503.5/9/DPMPTS
P/VIII/2017, 3009-2017 s/d 3009-2018
503.5/12/DPMPT
SP/VIII/2017, 3009-2017 s/d 3009-2018
503.5/1/DPMPTS
P/IV/2017
4-52017 s/d 1-52018

Status

Ket

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif
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7

You Dai
Xing

G59310075

1-7-1971

PT.KPC

IM2LAE65239
/17-5-2018

8

Qin
Xiao
Feng

E6148184

10-9-1981

PT.KPC

J1U1PRW84145
/30-9-2018

9

Tang Qi

E03650092

16-1-1969

PT.KPC

J1U1LGT01334
/15-6-2018

10

Mo
Qing
Guan

E68593548

27-6-1971

PT.KPC

16ABQAA03544
/ 18-07-2018

11

Yu Xia

G58189430

23-5-1982

PT.KPC

IM2MAL22420
/19-5-2018

12

Chen
Xiang
Guang

G54187023

1-11-1978

PT.KPC

J1U1MKX96445
/19-5-2018

13

Chen
De
Quan

E74138868

29-9-1969

PT.KPC

16ABQAB49502
/6-7-2018

14

Wei
Guo
Qiang

E71274467

9-5-1979

PT.KPC

16ABQAB44174
/ 14-6-2018

15

Liang
Xiong
Hui

E24555745

10-4-1972

PT.KPC

U1U1MKS36492
/1-9-2018

16

Su Yong
He

E05220864

31-101975

PT.KPC

16ABQAB60173
/5-6-2018

17

Wang
You
Wei

E50174149

14-6-1976

PT.KPC

16ABQAB60166
/5-6-2018

18

Chen
De
Yong

E16930475

20-3-1963

PT.KPC

16ABQAB58312
/19-07-2018

19

Chen
De
Chang

E44114270

18-2-1977

PT.KPC

16ABQAB58457
/19-07-2018

20

Lu Zi Ru

E14863531

3-10-1963

PT.KPC

J1U1MI99269
/1-5-2018

503.5/4/DPMPTS
P/IV/2017 20-52017 s/d 17-52018
503.5/10/DPMPT
SP/VIII/2017, 3009-2017 s/d 3009-2018
503.5/7/DPMPTS
P/V/2017, 22-052017 s/d 19-52018
503.5/8/DPMPTS
P/V/2017 22-52017 s/d 19-052018
503.5/6/DPMPTS
P/V/2017 22-52017 s/d 19-52018
503.5/5/DPMPTS
P/V/2017 22-52017 s/d 19-52018
KEP.32415/MEN/
B/IMTA/2017, 55-2017 s/d 12
Bulan
32383/MEN/B/I
MTA/2017 5-52017
s/d
12
Bulan
KEP.32351/MEN/
B/IMTA/2017, 55-2017 s/d 12
Bulan
KEP.32346/MEN/
B/IMTA/2017, 55-2017 s/d 12
Bulan
KEP.32319/MEN/
B/IMTA/2017, 55-2017 s/d 12
Bulan
32353/MEN/B/I
MTA/2017 5-52017
s/d
12
Bulan
KEP.32416/MEN/
B/IMTA/2017, 55-2017 s/d 12
Bulan
503.5/2/DPMPTS
/IV/2017 04-052017 s/d 1-52018

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif
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Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Perseroan
Perseroan melakukan beberapa pelatihan dan pengembangan
mengembangkan mutu dan kualitas para karyawannya, antara lain:

karyawan

dalam

rangka

1. Pelatihan Pengembangan Diri
2. Pelatihan Quality Control and Management
3. Mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan/seminar/workshop yang berkaitan dengan
bidang usaha Perseroan.
Diluar melakukan pelatihan dan pengembangan, Perseroan melakukan rotasi karyawan dari divisi satu
ke divisi lainnya dalam perusahaan sehingga para karyawan menguasi teknis operasi dari setiap aspek
bisnis Perseroan.
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan
Perseroan, Perseroan menyediakan fasilitas bagi karyawan berupa:
1. Program BPJS (Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial)
Perseroan telah mengikuti program BPJS sejak tahun 2016
2. Tunjangan Hari Raya
Diberikan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
3. Jaminan pemeliharaan kesehatan
Diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan dalam bentuk penggantian uang kesehatan
sebesar 1 (satu) bulan gaji dalam 1 (satu) tahun oleh Perseroan.
4. Pinjaman pegawai
Untuk meringankan beban karyawan, perusahaan memberikan bantuan keuangan berupa
pinjaman bagi karyawan untuk keperluan yang dianggap penting dan mendesak.
5. Jasa produksi/bonus
Atas dasar kebijaksanaan Perseroan, jasa produksi atau bonus dapat diberikan kepada karyawan
yang berprestasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Perseroan saat itu.

6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERSEROAN.
Perseroan termasuk masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris, tidak sedang terlibat dalam perkaraperkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan, dan
perkara-perkara lainnya dihadapan badan peradilan umum dan arbitrase, Pengadilan Tata Usaha
Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak; dan sengketa hukum lainnya di luar
pengedilan yang secara material dapat pengaruh negatif (material adverse effect) kepada keadaan
keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (going concern) Perseroan.
Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak sedang terlibat dalam suatu
perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran
atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
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7. ASOSIASI PERUSAHAAN
Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada PT Kapuas Prima Coal sebesar 30% (tiga
puluh) Persen dengan keterangan sebagai berikut :
PT Kapuas Prima Citra (“KPCitra”)
KPCitra, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan. Gardu Induk PLN No. 5, Margomulyyo
Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabaya 60187.
a. Riwayat Singkat
KPCitra didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 17 juli 2013, dibuat
di hadapan Irnova Yahya, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana mendapatkan pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusai berdasarkan Surat Keputusan No. AHU44222.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013.
Perubahan terakhir Anggaran Dasar KPCitra adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Penegasan
No. 1.820 tanggal 31 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., Notaris di
Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan dalam Surat Keputusan
No. AHU-48590.40.22.2014.Tahun 2014 tanggal 28 November 2014 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di Depkumham dengan No. AHU-10094.40.21.2014.Tahun 2014 tanggal 23
Desember 2014.
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha KPCitra
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KPCitra adalah berusaha dalam Pertambangan ,
khususnya dibidang pengolahan dan pemurnian mineral; Pengangkutan; Pembangunan.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KPCitra
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham KPCitra berdasarkan Akta No.
1820/2013 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar
:
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)
Modal Ditempatkan
:
Rp 12.500.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah)
Modal Disetor
:
Rp 12.500.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah)
Modal Dasar KPCitra tersebut terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, terbagi atas
100.000 (seratus ribu) saham, dengan nilai nominal Rp500.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap
saham.

Uraian
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh:
1. Perseroan
2. PT Indonesia Royal Resources
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh:
Jumlah Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal
Rp 500.000,- per saham
Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
100.000
50.000.000.000
7.500
17.500

3.750.000.000
8.750.000.000

25.000

12.500.000.000

75.000

37.500.000.000

%

30,00%
70,00%

d. Perizinan
Dalam menjalankan usahanya, KPCitra telah memperoleh Ijin Usaha No. 188.44/394/2014
Tanggal 4 Agustus 2014. Yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
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e. Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta 1.820/2014, susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris KPCitra adalah
sebagai berikut:

8.

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

: Eveline Kioe
: Drs.H. Mochammad Chanafi
: Widjijono Murhadi

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

: Wiranto Nurhadi
: Dian Trihardjo Goestiadji
: Darmawan Soegiharto
: Fadli Noor
: Chandra Sastrawiliong

ASURANSI
Perseroan melakukan perlindungan asuransi dari berbagai jenis polis dari perusahan asuransi
Indonesia. Asuransi terutama berasal dari PT Asuransi Umum BCA dan PT Adira Insurance. Polis
asuransi tersebut mlindungi benda bergerak milik Perseroan.

No.

ASURANSI

NOMOR
POLIS

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN

PERIODE
PERTANGGUNGAN

TANGGUNGAN

1.

PT Asuransi
Umum BCA

01010202
1100002094573
tanggal 12
Agustus
2016

Toyota Hi Lux
Double Cabin
G, 4x4 Diesel
MT, No Pol.
B 9785 BBC

Dengan Biaya Polis
Rp.20.651.432,Pertanggungan
- Comprehensive
- Bengkel Authorized
- Earthquake (Motor
Vehicle)
- Flood (Motor
Vehicle)
- RSCC
- Pihak Ketiga
- Aksesoris Tambahan
- Klausula Tambahan
- Klausula Berdasarkan
Kepentingan

11 Agustus 2016 –
11 Agustus 2019

Perseroan

2.

PT Asuransi
Umum BCA

01010202
1100002096537
tanggal 29
Agustus
2016

Toyota Hi Lux
Double Cabin
G, 4x4 Diesel
MT, No Pol.
B 9784 BBC

Dengan Biaya Polis
Rp.20.651.432,Pertanggungan
- Comprehensive
- Bengkel Authorized
- Earthquake (Motor
Vehicle)
- Flood (Motor
Vehicle)
- RSCC
- Pihak Ketiga
- Aksesoris Tambahan
- Klausula Tambahan
Klausula Berdasarkan
Kepentingan

26 Agustus 2016 –
26 Agustus 2019

Perseroan
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No.

ASURANSI

NOMOR
POLIS

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2
Rp.103.950.000,- Tahun
3 Rp. 92.400.000,-,
Biaya Polis
Rp.3.288.425,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.141.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
141.750.000,- Tahun 3
Rp. 141.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.1.885.100,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.84.000.000,-, Tahun
2 Rp. 75.600.000,Tahun 3 Rp.
67.200.000,-, Biaya
Polis Rp.1.488.200,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.147.000.000,-,
Tahun 2 Rp.
147.000.000,- Tahun 3
Rp. 147.000.000,-,
Biaya Polis
Rp.1.954.400,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.136.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
136.500.000,- Tahun 3
Rp. 136.500.000,-,
Biaya Polis
Rp.1.815.800,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.131.250.000,-,
Tahun 2 Rp.
131.250.000,- Tahun 3
Rp. 131.250.000,-,
Biaya Polis
Rp.1.746.500,-

3.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060770
tanggal 21
Agustus
2015

Isuzu NKR 71
E2/
Transportation
, No Pol.
B 9652 VQ

4.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060764
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9424 BYT

5.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060783
tanggal 21
Agustus
2015

Mitsubishi GLS
L 200 Double
Cabin
/Passenger, No
Pol.
B 9458 GO

6.

BCA
Insurance

Daihatsu Xenia
F 601 RVGMDF JJ/
Passenger, No
Pol.
B 1178 KR

7.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060785
tanggal 21
Agustus
2015
No.
01010202
1100002 060782
tanggal 21
Agustus
2015

8.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060784
tanggal 21
Agustus
2015

Mitsubishi
Strada Double
Cabin 2.5 L GLS
4x4/Passenger,
No Pol.
B 9342 HU

9.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060786
tanggal 21
Agustus
2015

Toyota Kijang
Innova E M/T /
Passenger, No
Pol.
B 1522 QN

Mitsubishi
Strada Double
Cabin 2.5 L GLS
4x4/
Passenger, No
Pol.
B 9673 DG

PERIODE
PERTANGGUNGAN

TANGGUNGAN

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan
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No.

ASURANSI

NOMOR
POLIS

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2
Rp.103.950.000,- Tahun
3 Rp. 92.400.000,-,
Biaya Polis
Rp.3.288.425,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.228.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
228.750.000,- Tahun 3
Rp. 228.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.228.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
228.750.000,- Tahun 3
Rp. 228.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,-.

10.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060777
tanggal 21
Agustus
2015

Isuzu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9675 VQ

11.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060769
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9430 BYT

12.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060767
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9425 BYT

13.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060765
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9423 BYT

14.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060768
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9429 BYT

15.

BCA
Insurance

Izusu NKR 72
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9576 VQ

16.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060781
tanggal 21
Agustus
2015
No.
01010202
1100002 060780
tanggal 21
Agustus
2015

Izusu NKR 72
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9598 VQ

PERIODE
PERTANGGUNGAN

TANGGUNGAN

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

158

No.

ASURANSI

NOMOR
POLIS

PERIODE
PERTANGGUNGAN

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,-.
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,-.
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,-.
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,-

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.288.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
288.750.000,- Tahun 3
Rp. 288.750.000,-,
Biaya Polis
Rp.9.109.625,-.
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,-

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

17.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060760
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9420 BYT

18.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060763
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9431 BYT

19.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060762
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9421 BYT

20.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060761
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9422 BYT

21.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060779
tanggal 21
Agustus
2015

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9674 VQ

22.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060766
tanggal 21
Agustus
2015

Hino FM 260
JD/Transportat
ion, No Pol.
B 9428 BYT

23.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060776
tanggal 21
Agustus
2015

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9580 VQ

TANGGUNGAN
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No.

ASURANSI

NOMOR
POLIS

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN

PERIODE
PERTANGGUNGAN

TANGGUNGAN

24.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060775
tanggal 21
Agustus
2015

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9597 VQ

Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,-

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

25.

BCA
Insurance

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9636 VQ

Perseroan

BCA
Insurance

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

27.

BCA
Insurance

Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,Total
Pertanggungan Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,-.
Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,-.

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

26.

No.
01010202
1100002 060774
tanggal 21
Agustus
2015
No.
01010202
1100002 060773
tanggal 21
Agustus
2015
No.
01010202
1100002 060771
tanggal 21
Agustus
2015

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

28.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 060778
tanggal 21
Agustus
2015

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9651 VQ

Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,-

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

29.

BCA
Insurance

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9635 VQ

Perseroan

BCA
Insurance

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

Perseroan

31.

BCA
Insurance

Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,Total Pertanggungan
Tahun 1
Rp.115.500.000,-,
Tahun 2 Rp.
103.950.000,- Tahun 3
Rp. 92.400.000,-, Biaya
Polis Rp.3.288.425,Total Pertanggungan
Casco Tahun 1
Rp.385.750.000,-,
Tahun 2 Rp.
347.175.000,-. TPL
Tahun 1 Rp.
25.000.000,-, Tahun 2

21 Agustus 2015
sampai dengan 31
Agustus 2018

30.

No.
01010202
1100002 060772
tanggal 21
Agustus
2015
No.
01010202
1100002 060778
tanggal 21
Agustus
2015
No.
01010202
1100002 110734
tanggal 8
Nopember
2016

8 Nopember 2015
sampai dengan 8
Nopember 2018

Perseroan

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9585 VQ

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9626 VQ

Izusu NKR 71
E2/Transportat
ion, No Pol.
B 9651 VQ

Toyota Hi Lux
2.5 G Double
Cabin (4x4)
M/T /
Passenger, No
Pol. TBA
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No.

ASURANSI

NOMOR
POLIS

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN

PERIODE
PERTANGGUNGAN

TANGGUNGAN

Rp. 25.000.000,- Biaya
Polis Rp.15.125.915,-

32.

BCA
Insurance

No.
01010202
1100002 088055
tanggal 30
Juni 2016

Izusu ELF
NHR 55 E
/Transportatio
n, No Pol. TBA

Total Pertanggungan
Casco Tahun 1
Rp.258.000.000,-,
Tahun 2 Rp.
232.200.000,-. Tahun 3
Rp. 206.400.000,-,
Biaya Polis
Rp.7.328.300,Pertanggungan Tahun 1
Rp.181.500.000,-.
Tahun 2
Rp.163.350.000,-.Tahun
3 Rp.145.200.000,-

30 Juni 2016 sampai
dengan 30 Juni
2019

Perseroan

33.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010486,
tanggal 31
Juli 2015

Ford Ranger
DC 4X4 M/T
Turbo Inter
Cooler / Non
Truck, No Pol.
B 9250 EO

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

34.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010521,
tanggal 31
Juli 2015

Honda CRV
RE1 2WD 2.4
A/T / Non
Truck, No Pol.
B 3 XM

Pertanggungan Tahun 1
Rp.220.000.000,-.
Tahun 2
Rp.220.000.000,-.Tahun
3 Rp.220.000.000,-.
BPKB atas nama PT.
Kapuas Prima Coal
Pertanggungan Tahun 1
Rp.363.000.000,-.
Tahun 2
Rp.326.700.000,-.Tahun
3 Rp.290.400.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

35.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010487,
tanggal 31
Juli 2015

Mitsubishi
Pajero Sport
GLX 2.5 L 4x4
M/T / Non
Truck, No Pol.
B 1870 BJF

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

36.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010488,
tanggal 31
Juli 2015

Mitsubishi
Pajero Sport
2.5 HP A/T /
Non Truck,
No Pol.
B 1078 BJG

Pertanggungan Tahun 1
Rp.374.000.000,-.
Tahun 2
Rp.336.600.000,-.Tahun
3 Rp.299.200.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

37.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010489,
tanggal 31
Juli 2015

Mitsubishi
Pajero Sport
2.5 HP 5 A/T /
Non Truck, No
Pol.
B 1595 BJG

Pertanggungan Tahun 1
Rp.385.000.000,-.
Tahun 2
Rp.346.500.000,-.Tahun
3 Rp.308.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

38.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010490,
tanggal 31
Juli 2015

Nissan Frontier
NP 300 / Non
Truck, No Pol.
B 9231 BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.176.000.000,-.
Tahun 2
Rp.176.000.000,-.Tahun
3 Rp.176.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan
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NOMOR
POLIS

PERIODE
PERTANGGUNGAN

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN

No.
01022314
080355 –
010491,
tanggal 31
Juli 2015

Nissan Frontier
NP 300 / Non
Truck, No Pol.
B 9230 BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.176.000.000,-.
Tahun 2
Rp.176.000.000,-.Tahun
3 Rp.176.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010492,
tanggal 31
Juli 2015

Nissan Frontier
NP 300 / Non
Truck, No Pol.
B 9232 BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.176.000.000,-.
Tahun 2
Rp.176.000.000,-.Tahun
3 Rp.176.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

41.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010493,
tanggal 31
Juli 2015

Nissan Frontier
NP 300 / Non
Truck, No Pol.
B 9229 BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.176.000.000,-.
Tahun 2
Rp.176.000.000,-.Tahun
3 Rp.176.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

42.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010494,
tanggal 31
Juli 2015

Nissan Frontier
NP 300 / Non
Truck, No Pol.
B 9230 BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.176.000.000,-.
Tahun 2
Rp.176.000.000,-.Tahun
3 Rp.176.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

43.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010495,
tanggal 31
Juli 2015

Nissan Frontier
NP 300 / Non
Truck, No Pol.
B 9207 BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.176.000.000,-.
Tahun 2
Rp.176.000.000,-.Tahun
3 Rp.176.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

44.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010496,
tanggal 31
Juli 2015

Nissan Frontier
NP 300 / Non
Truck, No Pol.
B 9284 BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.176.000.000,-.
Tahun 2
Rp.176.000.000,-.Tahun
3 Rp.176.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

45.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010497,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Alphard
2.4 S A/T / Non
Truck, No Pol.
B 98 ATN

Pertanggungan Tahun 1
Rp.693.000.000,-.
Tahun 2
Rp.623.000.000,-.Tahun
3 Rp.554.000.000,-.

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

46.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010498,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Avanza
1.3 G / Non
Truck, No Pol.
B 1529 BOM

Pertanggungan Total
Loss Only, Harga
Pertanggungan Tahun 1
Rp.138.600.000,-.
Tahun 2
Rp.138.600.000,-.Tahun
3 Rp.138.600.000,-.

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

No.

ASURANSI

39.

PT Pan Pacific
Insurance

40.

TANGGUNGAN
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NOMOR
POLIS

PERIODE
PERTANGGUNGAN

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN

No.
01022314
080355 –
010499,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Avanza
1.3 G / Non
Truck, No Pol.
B 1663 BON

Pertanggungan Tahun 1
Rp.138.600.000,-.
Tahun 2
Rp.138.600.000,-.Tahun
3 Rp.138.600.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010500,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Avanza
1.3 G / Non
Truck, No Pol.
B 1665 BON

Pertanggungan Tahun 1
Rp.138.600.000,-.
Tahun 2
Rp.138.600.000,-.Tahun
3 Rp.138.600.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

49.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010501,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Avanza
1.3 G / Non
Truck, No Pol.
B 1412 BKG

Pertanggungan Tahun 1
Rp.132.000.000,-.
Tahun 2
Rp.132.000.000,-.Tahun
3 Rp.132.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

50.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010502,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Hi LUX
3.0 Double
Cabin E M/T /
Non Truck, No
Pol. B 9368
BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.220.000.000,-.
Tahun 2
Rp.220.000.000,-.Tahun
3 Rp.220.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

51.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010503,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Hi LUX
3.0 Double
Cabin E M/T /
Non Truck, No
Pol. B 9369
BBA

Pertanggungan
Tahun 1
Rp.220.000.000,-.
Tahun 2
Rp.220.000.000,-.Tahun
3 Rp.220.000.000,-.

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

52.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010504,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Hi LUX
3.0 Double
Cabin E M/T /
Non Truck, No
Pol. B 9367
BBA

Pertanggungan Tahun 1
Rp.220.000.000,-.
Tahun 2
Rp.220.000.000,-.Tahun
3 Rp.220.000.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

53.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01022314
080355 –
010505,
tanggal 31
Juli 2015

Toyota Vellfire
2.4 V A/T / Non
Truck, No Pol.
B 8 KPC

Pertanggungan Tahun 1
Rp.643.500.000,-.
Tahun 2
Rp.579.150.000,-.Tahun
3 Rp.514.800.000,-

31 Juli 2015 sampai
dengan 31 Juli 2018

Perseroan

54.

PT Pan Pacific
Insurance

No.
01M0000
10011120
08 –
01M0190
80001120
15 tanggal
21
Agustus
2015

Honda CRV REI
2WD 2.4
A/T/Transporta
tion, No Pol.
B 357 Y

Pertanggungan Tahun 1
Rp.215.000.000,-,
Tahun 2 Rp.
193.500.000,- Tahun 3
Rp. 172.000.000,-,
Tahun 4
Rp.161.250.000,-

17 Nopember 2015
sampai dengan 17
Nopember 2019

Perseroan

No.

ASURANSI

47.

PT Pan Pacific
Insurance

48.

TANGGUNGAN
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No.
55.

ASURANSI
FPG
Insurance

NOMOR
POLIS
No.FPG.24
.1008.16.0
0335
tanggal 16
Juni 2016

OBJEK

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN

Kind of Heavy
Equipment:
Wheel Loader
Heavy
Equipment
Brand: Fugong
Type: FUG 955
No. Serial:
FUG955120100
2
No. Chasis TBA
No. Machine:
TBA
Year Built:
2012
Risk Location:
Kalimantan
Tengah
Occupancy:
Coal Mining
Kind of Heavy
Equipment:
Wheel Loader
Heavy
Equipment
Brand: Fugong
Type: FUG 955
No. Serial:
FUG955120100
3
No. Chasis:
TBA
No. Machine:
TBA
Year Built:
2012
Risk Location:
Kalimantan
Tengah
Occupancy:
Coal Mining

PERIODE
PERTANGGUNGAN
16 Juni 2016 sampai
dengan 16 Juni
2019

TANGGUNGAN
Perseroan

9. URAIAN SECARA UMUM KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan dan perdagangan. Pada tahun
2008 - 2014, Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan menambang logam dasar yang kemudian
diolah menjadi logam bijih besi. Sejak tahun 2014 Perseroan memproduksi Galena (PbS). Dalam
perjalanan waktu hasil tambang yang dihasilkan - selain bijih besi - setelah pengolahan menjadi
konsentrat adalah timbal (Pb) dan Zinc (Zn) dan Perak (Ag). Pada saat prospektus ini diterbitkan
Perseroan menghentikan sementara produksi bijih besi, berkenaan dengan harga pasar bijih besi yang
tidak menguntungkan yang berada di kisaran US$ 55 per metric ton dibawah ongkos produksi yang
sebesar US$ 58 per metric ton.
Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang saat ini dimiliki Perseroan terletak di Desa Bintang Mengalih,
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, berjarak sekitar 190
0
kilometer dari Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan Koordinat 1). BT : 111 15’ 57”, 2)
0
0
0
LU 1 31’ 22.4”, 3) 111 15’ 22.57” 4) LU 1 33’ 10”. mempunyai morfologi daratan dengan bukit
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berlereng sedang – tajam dibagian utara dan selatannya. Puncak tertinggi adalah bukit Karim dengan
elevasi 291.45 m diatas permukaan air laut.
Mencakup wilayah penambangan seluas 5,569 Ha. Dengan Izin Ekplorasi No. 540/79/PTB/X/2005
tanggal 25 Oktober 2005. Pada tanggal 6 September 2007 ditandatangani Izin Eksploitasi seluas 2,100
Ha, yang berlaku sampai dengan 6 September 2037, disesuaikan pada tanggal 27 Januari 2010 sebagai
Izin Operasi Produksi (IUP). Izin ini telah terdaftar di Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral No.
34/Min/33A/2012 ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2012. Sisa 3,469 Ha lainnya ditandatangani
pada tanggal 6 Juli 2012 berlaku sampai dengan 6 September 2032.
Gambar : Lokasi Kegiatan Operasi Produksi Perseroan

Sumber : Perseroan
Secara geologi daerah di sekitar tambang Ruwai didasari oleh batuan volkanik dan sedimen yang
diduga berumur Trias Akhir sampai Kapur Tengah yang kemudian diintrusi oleh granodiorit yang
berumur Kapur Akhir sampai Tersier Awal. Struktur utama yang berkembang di daerah konsesi adalah
o
zona sesar regional (sesar naik) yang berarah ENE (N70 E). Melalui sesar inilah batuan volkanik
terangkat di atas batuan sedimen, dan menjadi feeder zone bagi masuknya berbagai batuan intrusi
yang akhirnya menghasilkan mineralisasi. Pergerakan sesar naik diduga terjadi berkali-kali, ditandai
dengan terjadinya gouge clay yang cukup banyak. Diduga zona gouge clay yang terjadi sebelum
mineralisasi telah membantu menghasilkan porositas sekunder yang kemudian ditempati oleh
mineralisasi skarn.
Mineralisasi di daerah konsesi merupakan jenis skarn yang berasosiasi dengan intrusi stok granodiorit
sampai monzonitik ke dalam batuan sedimen-volkanik yang menghasilkan perkembangan alterasi
skarn yang intensif. Kontak batuan beku dengan batugamping/sedimen karbonatan dan volkanik
adalah sumber ideal dari mineralisasi. Mineralisasi skarn dari segi komoditi dapat dibagi dua jenis,
yaitu mineralisasi besi (Fe) di daerah Gojo dan Karim yang dekat dengan lokasi intrusi granodiorit,
serta skarn logam dasar (Zn-Pb-Ag) di daerah yang jauh dari sumber intrusi, yaitu Ruwai dan SW
Gossan.
Vegetasi di daerah perbukitan terdiri dari hutan lebat (hutan primer) dan sedikit vegetasi sekunder
berupa bambu, sedangkan di daerah dataran ditumbuhi oleh rotan dan semak belukar. Kampung
terdekat dari lokasi penambangan adalah desa Bintang Mangalih ( + 100 rumah tangga ) dihuni oleh
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masyarakat suku dayak yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani ladang dan berburu hewan
liar.
Gambar: lokasi konsesi miliki Perseroan

Sumber : Perseroan
Akses menuju lokasi konsesi dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi udara dari Jakarta
menunju Pangkalan Bun dengan waktu tempuh ± 1 (satu) jam kemudian dari Pangkalan Bun ke Lokasi
Konsesi dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh ± 4 (empat) jam.
Seiring dengan berkembangnya Perseroan dan adanya kewajiban dari Pemerintah, maka sejak tahun
2016 Perseroan melalui asosiasi Perseroan yaitu PT Kapuas Prima Citra membangun smelter Timbal
(Pb), diharapkan smelter tersebut sudah dapat beroperasi di tahun 2017. Di PT Kapuas Prima Citra ini
Perseroan memiliki 30% sementara sisa 70% dimiliki oleh PT Indonesia Royal Resource dengan
kapasitas Pabrik 36.000 – 40.000 ton konsentrat Timbal (Pb), menghasilkan 18.000 ton Timbal (Pb)
Bullion per tahun.

10. Keunggulan Kompetitif
a.

Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral yang besar untuk mendukung pertumbuhan
Perseroan
Perseroan memiliki cadangan bijih dan sumberdaya mineral yang besar untuk mendukung umur
tambang lebih dari 20 tahun, dimana hal ini pada tingkatan tertentu dapat melindungi Perseroan
terhadap volatilitas harga Besi, Timbal, Seng dan Perak.
Dengan mempertimbangkan jumlah Sumberdaya Mineral, terdapat peluang cukup tinggi untuk
mengkonversi Sumberdaya Tersebut menjadi Cadangan bijih melalui kegiatan pengeboran lebih
lanjut. Kegiatan eksplorasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah Sumberdaya Mineral dan
Cadangan Bijih.
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Berdasarkan kajian Geologis dari Perseroan, terdapat indikasi adanya sumberdaya mineral dalam
jumlah substansial pada lapisan tanah yang lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh kondisi geologis
wilayah IUP Perseroan. Dalam beberapa kali pengeboran eksplorasi dengan lubang yang lebih
dalam ditemukan adanya sumberdaya mineral, sehingga diperkirakan sumberdaya mineral di
wilayah IUP lebih besar daripada yang dilaporkan oleh SMGC dengan menggunakan metode
penambangan open pit.
Adanya temuan Sumberdaya mineral hasil pengeboran eksplorasi dengan lubang yang lebih
dalam ini, maka Perseroan sedang mengkaji untuk melakukan metode penambangan bawah
tanah (underground) selain penambangan open pit. Kajian mencakup studi kelayakan awal, studi
kelayakan definitif serta seluruh izin yang wajib dipenuhi sebelum dapat dikembangkan. Pada
saat ini Perseroan dalam tahapan menentukan konsultan untuk melakukan JORC dalam
pengembangan penambangan underground. Pengembangan penambangan underground ini
berpotensi menciptakan nilai yang signifikan dimasa mendatang. Peningkatan jumlah cadangan
bijih dapat mengakomodasi tambahan produksi dan umur tambang yang lebih panjang.
b.

Kebutuhan Modal yang moderat dengan struktur biaya yang rendah
Salah satu key success Factor sektor pertambangan adalah kemampuan perusahaan mengelola
biaya produksi, sehingga perusahaan memiliki bantalan keuangan yang kuat dalam menghadapi
fluktuasi harga komoditi. Perseroan berupaya beroperasi di biaya serendah mungkin, tanpa
mengorbankan keselamatan kerja dan kepentingan jangka panjang.

c.

Manajemen dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman yang sesuai dengan
bidangnya masing-masing.
Perseroan memiliki sumber daya manusia yang sangat berpengalaman dalam bidang usaha
pertambangan. Perseroan memiliki aksesibiliatas terhadap terhadap tenaga ahli dan sumberdaya
manusia. Sumber daya manusia Perseroan memiliki dukungan pengalaman dan ilmu untuk
menjalankan kegiatan operasinal dengan baik. Masing–masing anggota tim manajemen
Perseroan sudah berpengalaman dan sangat ahli dengan kegiatan bidang masing – masing
sehingga mampu mengatasi permasalahan permasalahan seperti tenaga kerja, lingkungan dan
peraturan keselamatan.

d.

Diversifikasi produk tambang yang dihasilkan
Banyaknya produk tambang yang dihasilkan yaitu Bijih besi (Fe), Perak (Ag), Timbal (Pb) dan Seng
(Zn), membuat perseroan memiliki kemampuan mendiversifikasi output, pasar – baik lokal
maupun ekspor - dan pelanggan. Differensiasi Produk, membuat perusahaan memiliki kapabilitas
memperoleh Kontrak jangka panjang dengan berbagai pelanggan, dengan demikian perusahaan
memperoleh pendapatan dari berbagai sumber produk tambang sehingga risiko bisnis menjadi
tersebar (disperse).

e.

Dukungan yang kuat dari pemegang saham bereputasi baik
Pemegang saham memiliki rekam jejak kesuksesan yang telah terbukti untuk memperoleh
pendanaan dengan biaya efektif. Manajemen Perseroan berusaha untuk memanfaatkan
hubungan dan keahlian Pemegang Saham dalam membangun usaha Perseroan.

11. Strategi
Perseroan menerapkan strategi berikut untuk mendorong pertumbuhan di masa depan:
― Melayani permintaan domestik dan ekspor
Perseroan berkomitmen menjual produk untuk pasar dalam negeri dan luar negeri. Meskipun
demikian Perseroan fokus dengan penjualan domestik demi memenuhi Domestik Market
Obligation (DMO) Indonesia, dimana diperkirakan terjadinya peningkatan kebutuhan dalam
negeri seiring dengan membaiknya perekonomian dan pembangunan infrastruktur.
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― Membangun Pengolahan dan Pemurnian (smelter) Timbal
Pada saat ini Perseroan mendirikan perusahaan PT Kapuas Prima Citra dengan kepemilikan
sebesar 30%, dengan kegiatan usaha Pertambangan, khususnya dibidang pengolahan dan
pemurnian mineral (smellter) timbal (Pb), dengan adanya smelter tersebut diharapkan
pengolahan dan pemurnian mineral dapat langsung dijual ke pelanggan domestik yang siap pakai.
Smelter timbal ini diharapkan beroperasi di tahun 2017, dan merupakan pabrik smelter dengan
bahan baku tambang pertama yang ada di Indonesia, bukan merupakan smelter berbahan baku
daur ulang (recycle). Berdasarkan PP no 1 2017, tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara, mengacu pada UU nomor 4 tahun 2009, tentang
pertambangan mineral dan batubara, sehingga di masa depan Perseroan dimungkinkan
pembuatan smelter selain Timbal (Pb).
― Memproduksi dengan Efektif dan Efisien, dengan penerapan teknologi yang tepat dan prosedur
operasional yang baik.
Perseroan memiliki sistem prosedur operasional yang efektif dan efisien, dari bagian
pertambangan sampai ke bidang logistik. Perseroan juga mengunakan teknologi produksi yang
dapat mendukung sistem prosedur operasional secara efektif. Hal ini akan meningkatkan
produktifitas, dan efisiensi pekerjaan, sehingga perseroan dapat mengecilkan biaya,
meningkatkan kapasitas produksi dan juga mengurangi dampak buruk kepada lingkungan.
― Memelihara pertumbuhan Perseroan secara organik dan non organik
Perseroan memelihara pertumbuhan secara organik yaitu meningkatkan kapasitas produksi dari
tambang yang sudah dimiliki, juga meningkatkan hasil kegiatan operasional agar menjadi lebih
efektif, efisien dan produktif. Smelter yang dibangun oleh perseroan dapat digunakan oleh
Perseroan maupun perusahaan tambang lain. Dengan ini Perseroan dapat bertumbuh untuk
meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan produktifitas kegiatan operasi dari jasa
pertambangan.
Ke depan Perseroan tidak tertutup kemungkinan melakukan pertumbuhan bersifat non organik
yaitu berupa akuisisi tambang lain.
― Membiayai produksi dengan pendanaan dari berbagai sumber yang memberikan biaya yang
lebih rendah.
Perseroan memiliki berbagai dukungan untuk pendanaan yang memiliki biaya yang rendah,
dengan Penawaran Umum Saham Perseroan diharapkan Perseroan mendapatkan modal kerja
yang murah dan setelah IPO, Perseroan mendapatkan alternatif sumber pendanaan lain yang
murah seperti Obligasi, Rights Issue dan instrumen pasar modal lainnya.
― Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas
Sumberdaya Manusia merupakan Aset terpenting untuk mendukung keberhasilan Perseroan.
Perseroan berkeyakinan bahwa tim Manajemen dan sumberdaya Manusia yang berkualitas
merupakan kunci kesuksesan untuk mengimplementasikan rencana tambang beserta
pengembangannya dan menghadapi persaingan di Industri pertambangan. Perseroan juga akan
membangun kemapuan penjualan dan pemasaran untuk mencapai proyeksi penjualan.

12. Sumber Daya Mineral dan Cadangan Mineral
Sumberdaya Mineral
Sumberdaya Mineral adalah konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi
intrinsik di bawah atau di atas kerak bumi dalam bentuk kualitas dan kuantitas tertentu sehingga
memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar dikemudian hari.
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•

Bijih Besi
Berdasarkan data Internal Perseroan dan PT Tebolai Seng Perdana, maka diperkirakan Perseroan
memiliki cadangan bijih besi primer sebesar 23,183,400 ton berupa Magnetit, Hematik, kontak
metasomatik, besi dengan kadar 48% - 63%. Sejak tahun 2015 perseroan menghentikan produksi
bijih besi, dikarenakan harga komoditas yang rendah, membuat produksi menjadi tidak
menguntungkan.

• Timbal (Pb) – Seng (Zn) – Perak (Ag)
Estimasi sumberdaya mineral yang disusun oleh SMG Consultant (SMGC)
Estimasi Sumberdaya Mineral per April 2016
Kadar Batas (%)

Pb+Zn ≥ 6 %

Kategori
Sumberdaya

Tonase
(t)

Pb+Zn
(%)

Ag
(ppm)

Terukur

2.327.000

9,6

98.0

Tertunjuk

3.267.000

8,8

99.4

Tereka

1.325.000

9,0

75.6

6.919.000

9,1

94,4

Total

* Tabel ini harus ditampilkan dengan keseluruhan Laporan Pernyataan Estimasi Cadangan KCMI darimana
diperolehnya.
Sumber : SMGC – May 2016. Tonase dalam bentuk kering
Dari tabel di atas, SMGC mengkonfirmasi sumberdaya mineral sebesar 6,919,000 Ton, sehingga
dibutuhkan kegiatan eksplorasi lebih lanjut untuk mendukung perencanaan penambangan dan
evaluasi kelayakan ekonomi di masa mendatang
Cadangan Mineral
Cadangan bijih adalah sumberdaya mineral yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diekstraksi.
Pengklasifikasian Sumberdaya mineral menjadi cadangan bijih didasarkan beberapa faktor meliputi (1)
Faktor Legal, (2) Faktor Ekonomi, (3) Faktor Lingkungan, (4) Faktor Metalurgi, (5) Risiko Geoteknik, (6)
Faktor tambang dan geologi, seperti informasi geologi cadangan yang memadai untuk diprediksi dan
dibuktikan, ekstraksi dan rencana penambangan berdasarkan model bijih serta faktor pengenceran
(dilusi) dan kehilangan ketika material ditambang. Bedasarkan JORC Code tahun 2012, hanya yang
sumberdaya yang terindikasi dan terukur yang dapat dipertimbangkan sebagai cadangan mineral
setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti penambangan, pemrosesan, ekonomis,
lingkungan, sosial dan pemerintah. Untuk mengubah sumberdaya menjadi cadangan haruslah
memperlihatkan bahwa hasil yang diperoleh layak untuk dilakukan investasi.
Cadangan (Reserve) Timbal (Pb), Seng (Zn) dan Perak (Ag) seperti yang dilaporkan oleh SMGC adalah
sebagai berikut :
Estimasi Cadangan per April 2016
Kategori
Cadangan

Cut-Off
Grade (%)

Cadangan
Bijih (Mt)

Pb
(%)

Zn
(%)

Ag
(ppm)

1.9

In-situ
Density
(t/m³)
3.2

Terbukti

Pb+Zn > 6 %

4.2

5.5

103.8

Terkira

Pb+Zn > 6 %

2.7

3.1

3.7

5.1

103.6

Total

Pb+Zn > 6 %

4.6

3.1

3.9

5.2

102.6

*Tabel ini harus ditampilkan dengan keseluruhan Laporan Pernyataan Estimasi Cadangan KCMI
darimana diperolehnya.
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Perencanaan produksi jangka panjang dan penentuan kelayakan operasi penambangan terbuka
dipengaruhi beberapa faktor, namun Cut off Grade merupakan aspek yang paling signifikan dikarenakan
Cut Off Grade merupakan dasar untuk penentuan kelayakan penambangan untuk penentuan jumlah bijih
yang layak diproses dalam suatu periode tertentu. Dengan pertimbangan beberapa faktor seperti harga
logam, biaya tunai kegiatan penambangan, tahapan pengolahan, maka ditentukan Cut off grade untuk Pb
dan Zn di atas atau sama dengan 6%.

13. Jadwal Kegiatan Produksi
Selain Bijih Besi, sejak tahun 2015 Perseroan memproduksi Galena (Pbs) yang dijual Ekspor ke China,
dimana bijih besi produksi dihentikan sementara berkaitan dengan harga Pasar Bijih Besi masih di
bawah harga produksi. Dengan ditemukan mineral lainnya seperti Pb, Zn dan Ag, maka Perseroan
berencana melakukan rencana kegiatan penambangan dan produksi dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Penambangan dan Produksi Perseroan

Sumber : Perseroan
Perseroan telah melakukan studi Kelayakan yang pertama untuk Pengembangan di lokasi Perseroan
2.100 Ha dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah
Kabupaten Lamandau Nomor 540/436/PTB/IX/2008. Sebagai bagian dari studi Kelayakan Perseroan
telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan dalam wilayah IUP
terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh Izin
Lingkungan Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) Serta Sarana Penunjangnya Di
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
188.44/1176/2013 Tanggal 31 Desember 2013 dan Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih
Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) Serta Sarana Penunjangnya Di Kecamatan Belantikan Raya,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1175/2013 Tanggal 31 Desember
2013 yang telah disetujui oleh Bupati Lamandau.
Pada lokasi yang kedua seluas 3.469 Ha, Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan Pertambangan Bijih
Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) Di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1174/2013 Tanggal 31 Desember 2013 dan Kelayakan Lingkungan
Hidup Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) Di Kecamatan Belantikan Raya,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1173/2013 Tanggal 31 Desember
2013.
Konsesi Perseroan telah terdaftar “Clear and Clean” di Direktur Jenderal Sumberdaya Mineral. Izin
penggunaan kawasan hutan produksi ditandangani oleh Menteri Kehutanan No. 713/Menhut-II/2009
tanggal 19 Oktober 2009. Perseroan telah memperoleh IPPKH didalam IUP OP KPC 2100 untuk
melakukan kegiatan Penambangan pada areal seluas 390.88 Ha. Pada saat ini Perseroan sedang
mengajukan perluasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 1,127.24 Ha. Secara prinsip izin
ini telah disetujui tanggal 12 Mei 2015 No 38/1/PP-PKH/PMDN/2015 Pada saat ini Perseroan sudah
mendapatkan izin AMDAL yang telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Tengah, untuk penambangan
bawah Tanah (underground). Izin yang telah didapatkan ialah Izin Lingkungan Nomor
188.44/636/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pb dan Zn Bawah Tanah
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(Underground Mining) Di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah oleh PT. Kapuas Prima Coal yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2016 serta Kelayakan Hidup
Kegiatan Penambangan Pb dan Zn Bawah Tanah (Underground Mining) Di Kecamatan Belantikan Raya,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Kapuas Prima Coal Nomor
188.44/635/2016 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2016.
Perseroan meyakini bahwa jadwal penambangan tersebut di atas merupakan jadwal yang paling
konservatif dan ekonomis, disusun dengan mempertimbangkan kadar, perolehan, volume bijih dan
batuan penutup, kemiringan pit, lokasi Pit, jarak pengangkutan, peralatan dan variable lainnya. Jadwal
tersebut telah mempertimbangkan faktor cuaca, pembersihan area pertambangan. Penyusunan
jadwal penambangan tersebut di atas dikerjakan oleh Perseroan bersama-sama dengan konsultan.

14. Rencana Produksi
Rencana tambang Perseroan saat ini akan dilakukan di Pit Karim, Pit Gojo, Pit Ruwai dan Pit South
West Gossan terpisah yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2032.
Total bijih yang dihasilkan diperkirakan sebanyak 4.6 juta ton bijih, berdasarkan Keputusan Gubernur
Kalimantan Tengah No.188.44/1175/2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) serta sarana penunjangnya di
Kecamatan Belantika Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Perseroan
diputuskan antara lain: kapasitas produksi pertambangan Bijih Besi (Fe) sebesar 300.000 ton perbulan
dan Logam Dasar (Pb, Zn) sebesar 30.000 ton perbulan.
Rencana Produksi per tahun ini dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang
operasi penambangan terbuka (open pit), dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu
dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol perseroan. Faktor – faktor yang
dapat menghambat rencana produksi tersebut di atas antara lain : kondisi cuaca, perselisihan tenaga
kerja, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan dalam aktivitas penambangan.
Selain faktor-faktor tersebut di atas, rencana produksi dapat berubah dimana perseroan selain
memiliki rencana operasi penambangan terbuka, saat ini sedang mengkaji rencana operasi
penambangan bawah tanah (Underground) hal ini berkaitan dengan kondisi Geologi IUP Wilayah
Perseroan. Perseroan meyakini operasi tambang bawah tanah akan dapat meningkatkan nilai
ekonomi tambang.

15. Kegiatan Operasi Penambangan dan Pemrosesan
Metode Penambangan yang akan diterapkan adalah metode penambangan terbuka sesuai dengan
karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan
permukaan tanah (Surface). Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung
selama 20 jam yang terbagi dalam 2 (dua) shift masing-masing 10 (sepuluh) jam sepanjang tahun dan
seluruh pekerja diatur dalam rooster kerja sistem 12-1 (12 hari kerja dan 1 hari istirahat) serta sistem
Cuti Rooster 10-2 (10 minggu Kerja dan 12 Hari Off Cuti).
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Berikut bagan alir (Flow chart) yang menggambarkan operasi penambangan dan pemrosesan yang
diterapkan oleh Perseroan.
Gambar Bagan Alir Operasi Penambangan Dan Pemrosesan

Sumber : Perseroan
Proses penambangan metode terbuka dimulai dengan pembersihan lahan (Land Clearing) yang
meliputi kegiatan pembersihan semak belukar. Diikuti dengan pengupasan lapisan atas (top soil).
Tanah lapisan ditimbun tempat terpisah dari area yang akan ditambang yang nantinya akan
digunakan untuk rehabilitasi dan reklamasi area timbunan batuan penutup (constructed waste rock
emplacement- CWRE). Pada saat penutupan lokasi tambang (mining Closure).
Gabungan pengeboran dan peledakan untuk memindahkan lapisan tanah penutup (overburden).
Batuan hasil peledakan di angkut ke area timbunan batuan penutup, sedangkan bijih akan di angkut
ke area Run of Mine (ROM).
Sesuai dengan tahapan operasi penambangan dan pemrosesan, maka dengan ini dapat dijelaskan
bahwa setelah hasil eksplorasi dan model desain pit yang akan dieksploitasi Perseroan melaksanakan
dengan metode peledakan (blasting) dan mempergunakan ekskavator untuk memindahkan dan
memisahkan antara bebatuan OB (Over Burden) dan bijih (Ore). Untuk OB (Over Burden) akan akan
diangkut ke tempat pembuangan di dekat area tambang, pemilihan dump truck tambang dan dump
truck highway karena kekuatannya di medan yang berat dan dapat dipakai jarak jauh. Pemilihan
ekskavator ukuran kecil dan sedang untuk mendukung kapabilitas penambang dengan model deposit
yang sudah ada.
Dump Truck (Komatsu HD 465) berkapasitas 55 ton OB (Over Burden) tambang dengan alat ekskavator
3
3
kapasitas bucket 2,9 m dan 1,75 m (Doosan S500 dan Komatsu PC400). Dump truck (Hino FM260)
berkapasitas 20 ton OB (Over Burden) dengan alat ekskavator (Komatsu PC200 dan PC300) dengan
3
3
kapasitas bucket 0,9 m dan 1,2 m .
Untuk penambangan bijih (Ore), ekskavator yang lebih kecil dipilih untuk memenuhi kebutuhan
kriteria tambahan. Truk Highway dipilih karena harganya yang lebih murah dan cocok untuk
menempuh perjalanan jauh.

172

Dalam tambang, bijih (Ore) akan diisi ke truk dump higway contohnya Hino FM260 menggunakan
3
3
bucket ekskavator kapasitas 0,5 m hingga 0.9 m (Kobelco 115 dan Komatsu PC200). Truk tersebut
akan mengangkut bijih dari tambang menuju stockpile disekitar crushing plant.
Untuk menangani bijih pada stockpiles, dipilihlah wheel loader. Wheel Loader cocok untuk pekerjaan
di stockpile karena mobilitas dan kemampuan mengangkut ketika bekerja pada lantai datar yang keras
sambil mengangkut material lepas-lepas.
Diperkirakan pula bahwa sebagian besar bijih akan dipilah pada masing-masing stockpile untuk
dihancurkan (crushing) atau dicuci (washing). Adapun pengertian dari dihancurkan (crushing) adalah
bongkahan-bongkahan batu ore yang akan diperkecil menjadi +/- ukuran 3cm dan pengertian dicuci
(washing) adalah bebatuan yang bercampur dengan tanah harus dibersihkan terlebih dahulu agar
proses konsentrator lebih efisien.
3

Bijih pada stockpile akan diambil menggunakan wheel loader dengan kapasitas bucket 3 m (Fugong
955) dan dimuat ke truk dump kapasitas 20 ton untuk kemudian diangkut ke konsentrator (flotation
plant). Hasil dari proses pengolahan konsentrator (flotation plant) berupa konsentrat (konsentrat Pb
minimum 57% dan konsentrat Zn minimum 52%). Kemudian konsentrat tersebut dikemas ke dalam
Kantong Besar (Jumbo Bag) yang masing-masing berkapasitas +/- 1 ton. Setelah itu, dimuat dan
ditimbang ke dalam truk dan diangkut menuju fasilitas pelabuhan di Kumai Hulu, Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah sejauh +/- 190 km.
Setelah tiba di Kumai Hulu, kemasan-kemasan konsentrat tersebut disimpan ke dalam gudang
masing-masing (stockpile). Pada saat jadwal pengiriman ekspor tiba, maka kemasan konsentrat
tersebut dipindahkan dari gudang stockpile ke tongkang untuk diangkut ke kapal kargo yang akan
menuju ke luar negeri (ekspor).
Pada saat ini perseroan mempertimbangkan proses penambangan metode underground, metode
penambangan ini secara umum adalah : Shrinkage stoping. Metode ini merupakan metode
penambangan yang umumnya digunakan pada penambangan bawah tanah dimana metode
penambangan ini, dilakukan pada ore body (tubuh bijih), yang memiliki kemiringan tubuh berkisar
o
o.
antara 41 – 90 , dimana metode pengambilannya menggunakan overhand yakni dengan melakukan
pembuatan lubang pada tubuh bijih dengan metode peledakan (blasting), kemudian hasil peledakan
tubuh tersebut berupa bongkah, kemudian bongkah yang dihasilkan diletakkan dalam suatu stope
(lombong).
Logistik dan transportasi
Kegiatan transportasi dimulai dari pit (lobang) ke timbunan ROM yang berada di area pengolahan dan
pengangkutan butiran (granule) ke fasilitas peleburan. Jalan akses, jalan angkut dan sebagainya di
desain dengan menjamin keselamatan dan efisiensi operasional pertambangan. Semua jalan angkut
tambang dirancang dan dibangun agar dapat dilalui oleh Dump Truck biasa dan truk artikulasi dalam
segala cuaca.
Metode Pengangkutan Perseroan
1. Material tambang (biji besi dan logam dasar ) diambil dari lokasi tambang kemudian diangkut
dengan menggunakan truk jenis tronton menuju stockpile tambang yang kemudian diangkut
kembali menuju ke stockpile yang berada di daerah Simpang Sepaku yang berjarak ± 100 km dari
lokasi tambang.
2. Material yang sudah ditumpuk di stockpile Simpang Sepaku kemudian diangkut ke stockpile yang
berada di Kalap (pelabuhan) yang berjarak ± 87 km, untuk kemudian diangkut dengan
menggunakan conveyor ( 100 ton/jam) dan trucking ( 1 hari = 5000 MT) menuju ke kapal angkut
kecil yang disebut dengan tongkang.
3. Setelah diangkut menuju tongkang, material kemudian di pindahkan ke mother vessel yang
berjarak ± 25 mil dari Pelabuhan Kalap.
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Fasilitas Pendukung
Pembangunan infrastruktur di wilayah pertambangan Perseroan adalah proses pembangunan yang
berkesinambungan. Saat ini untuk menunjang produktivitas Perseroan telah membangun infrastruktur
di area pertambangan:
• Sarana jalan
ü jalan tambang baik untuk pengangkutan bijih besi, logam dasar dan lapisan penutup atau
(overburden)
ü jalan operasional tambang (lokasi tambang ke jalan bersama)
ü Jalan dari Pit ke stockpiles
ü Jalan Pengangkutan
• Unit pengolahan bijih besi dan logam dasar (flotation plant)
• Gudang bahan peledak
• Stockpile di Lokasi Tambang (“Ore Stockpile”)
• Tempat Pembuangan tanah galian (Waste Dump Area)
• Bengkel dan tempat penyimpanan
• Laboratorium
• Fasilitas Limbah
• Persediaan Air
• Penyimpanan bahan bakar minyak
• Sumberdaya Listrik dan Komunikasi
• Pelabuhan
• Kantor dan Mess
Sistem kerja Karyawan dan Fasilitas
Perseroan melaksanakan kegiatan operasional penambangan selama 20 jam perhari dan 342 hari
efektif pertahun setelah dikurangi hari libur nasional serta kehilangan waktu kerja akibat gangguan
cuaca (hujan). Pekerja di bagian operasional dan bagian pendukung operasional dibagi dalam 2 (dua)
shift (kelompok kerja bergilir) dengan jam kerja masing-masing kelompok 10 jam efektif setelah
dipotong 2 kali istirahat masing-masing 1 (Satu) jam (kecuali hari Jum’at shift siang 9 jam kerja) dan
seluruh pekerja diatur dalam rooster kerja sistem 12-1 (12 hari kerja dan 1 hari istirahat) serta sistem
Cuti Rooster 10-2 (10 minggu Kerja dan 12 Hari Off Cuti). Sementara Pekerja yang bekerja di bagian
kantor hanya bekerja 1 shift di siang hari dengan 10 jam kerja efektif.
Kapasitas Hasil Produksi Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir
Keterangan
Produksi Iron Ore (ton)
Produksi Ore Bijih (ton)

30 April
2017
69.153,38

2016
204.762,7

31 Desember
2015
145.228,16

2014
116.754,26

Dalam kegiatan usahanya Perseroan memiliki ketidakpastian yang dapat mempengaruhi penjualan
serta pendapatan usaha pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal,
atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas
hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang antara lain:
-Harga Komoditas
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga komoditas hasil produksi perseroan antara lain:
1. Kurs mata uang
2. Kebutuhan yang menigkat pada produk hasil produksi
3. Jumlah persediaan yang terdapat di pasar komoditas
4. Inflasi
5. Fluktuasi harga komoditas
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-Peraturan Pemerintah Mengenai Kebijakan Ekspor
Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan antar lain:
1. Perizinan dalam melakukan kegiatan ekspor
2. Kebijakan yang mengharuskan Perseroan menjual produk hasil produksi ke dalam Negeri
3. Kebijakan yang mengharuskan Perseroan memiliki Smelter dalam melangsungkan kegiatan
produksi.

-Kondisi Alam.
Kondisi alam yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan antara lain:
1. gempa bumi
2. banjir
3. badai

16. Pengembangan Asset
Pengembangan Tambang secara Efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah
IUP Perseroan sampai dengan tahapan produksi merupakan bagian penting dari strategi perseroan.
Informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Perseroan mempersiapkan rencana tambang,
memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur
tambang.
•

Pemetaan Geologi
Pemahaman mengenai kondisi Geologi di area penambangan telah bertambah seiring dengan
diselesaikannya tahapan eksplorasi. Pemetaan daerah dan pengambilan sampel dilaksanakan
untuk menghasilkan peta geologi tambang dan peta zona penyebaran ubahan batuan (alterasi).
Pemetaan geologi dan seluruh survei terkait memberikan dasar yang cukup untuk memulai
program pengeboran intensif.

•

Topografi
Survei Topografi menggunakan total station yang menyediakan data perhitungan paling akurat
untuk daerah penambangan Perseroan untuk menghasilkan data digital relief daratan (Digital
Terrain Model (DTM)). DTM memberikan data dengan akurasi tinggi untuk digunakan dalam
merencanakan lubang pengeboran, merancang lubang dan infrastruktur lainnya.

•

Pengeboran
Sejak tahun 2008 dalam Proses eksplorasi ini perseroan telah melakukan pengeboran lebih dari
654 titik lubang dengan total kedalaman 81,014 m. Kontraktor pengeboran utama adalah PT.
Duta Borneo Mining dan rig milik Perseroan sebanyak 7 unit yang didesain dapat dibongkar dan
dipindah dengan tenaga manusia (Jacro seri 350-400 sebanyak 6 unit dan Sonmak RX5 sebanyak
1 unit). Titik pengeboran awal ditentukan dengan menggunakan teknologi Global Positioning
System (GPS) dan Total Station.

•

Pengambilan Contoh dan Analisa
Database lubang bor memiliki assay individual sebanyak +/- 6000 assay dari pengeboran yang
dilakukan di area proyek. Seluruh inti bor dicatatkan dan diuji berdasarkan satu set standar
prosedur operasional yang komprehensif sesuai JORC (Joint Ore Reserve Committee of Australia).
Perseroan menggunakan laboratorium internal untuk menganalisa semua contoh yang dihasilkan
dari program eksplorasi.

•

Jaminan Mutu dan Pengendalian Kualitas (Quality Assurance dan Quality Control atau QA/QC)
Quality Assurance/Quality Control dan field duplicates secara regular disisipkan pada contoh
batuan yang dikirim ke laboratorium internal dan eksternal. Pengujian Independen terhadap
contoh dan hasil laboratorium rutin turut diuji sebagai bagian dari protokol QA/QC.

175

•

Interpretasi data
Perangkat lunak yang digunakan untuk menginterpretasi dan menggabungkan data dan sumber
daya dan penaksiran selanjutnya dilakukan menggunakan Surpac dan Micromine.

•

Analisis Spasial
Metode penilaian sumberdaya menggunakan pengukuran kontinuitas spasial (spatial continuity)
untuk mengestimasi kadar blok dalam model cadangan. Metode geostatistik seperti inferensi
Bayesian merupakan bagian dari metode dimana pengukuran kontinuitas eksplisit dapat
disesuaikan menurut set data yang dimiliki sebuah proyek.

•

Estimasi Cadangan
Blok dalam sumberdaya kemudian dikelompokan ke dalam kategori terukur, terunjuk, dan
tereka, seusai dengan tingkat kepercayaan, berdasarkan jumlah dan lokasi data yang digunakan
untuk mengestimasi kadar setiap blok serta dengan mempertimbangkan seluruh input
permodelan.
Kegiatan eksplorasi lanjutan dapat mengungkap Cadangan Bijih yang lain yang terkandung dalam
wilayah IUP. Perseroan akan berkonsultasi dengan pihak Ketiga dan mempertimbangkan seluruh
aspek dalam menentukan kelayakan penambangan atas mineral lain yang diketemukan.

17. Kebijakan Riset Dan Pengembangan
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan , Perseroan belum memiliki kebijakan riset dan
pengembangan
18. Pemasaran dan Penjualan
Perseroan berencana memasarkan produk hasil tambang dalam bentuk konsentrat Timbal (Pb), Seng
(Zn) dan Perak (Ag), maupun yang telah dimurnikan dengan selesainya Smelter Pb, ke pasar dalam
negeri dan luar negeri seiring dengan perkiraan adanya peningkatan permintaan. Demikian halnya
dengan bijih besi yang dihasilkan, jika harga komoditas bijih besi membaik, Perseroan berencana
memasarkan kembali ke pasar dalam negeri.
Volume penjualan Perseroan
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

30 April 2017

Penjualan Iron Ore (ton)
Penjualan Pb Zn (ton)
Penjualan (Rp)

Keterangan
Pihak berelasi
Ekspor
Lokal
Jumlah

12,221.87
106,859,-

2016

0
22,796.00
138,274,-

31 Desember
2015

0
47,497.82
314,468,-

2014

130,857.09
7,224.22
141,245,-

Penjualan berdasarkan jenis pelanggan
(dalam jutaan Rupiah)
31
Desember
30 April
2017
2016
2015
2014
0
0
0
106,859,138,274,314,468,59,974,0
0
81,271,106,859,138,274,314,468,141,245,-
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Untuk jangka panjang Perseroan melakukan penjualan pada pasar domestik dan luar negeri
Perseroan telah melakukan penjualan hasil tambang kepada PT. Beta Power PTE LTD perusahaan
Singapura, PT Fortune Globe Solution PTE LTD perusahaan Singapura.
Rangkuman Syarat Spesifikasi antara lain:
NO
1.
2.
3.

URAIAN

TIPIKAL

PENOLAKAN

Konsentrat Timbal (Pb)
Konsentrat Seng (Zn)
Iron Ore

Min 57%
Min 52%
48-62%

<55%
<45%
Tidak ada

Perseroan melakukan kegiatan pemasaran dengan menjual produk hasil produksi ke luar maupun
dalam negeri.
Ekspor diantaranya : China, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan;
Domestik
Sistem Penjualan Dan Distribusi
Perseroan memberlakukan sistem penjualan secara Cost Insurance Freight (CIF) dan Freight on Board
(FoB).
Perseroan mendistribusikan produk secara langsung (direct selling) kepada konsumen.

19. Persaingan
Perseroan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan perusahan tambang sejenis
lainnya. Persaingan terutama didasarkan pada kualitas, harga, ketepatan pengiriman dan kemampuan
dalam memberikan pasokan sebagaimana ketika diminta oleh pelanggan.
Perseroan merupakan salah satu perusahaan berkualitas dengan sumberdaya mineral sebesar
6,919,000 (enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu) Ton dengan kandungan hasil tambang yang
terdiri dari beberapa logam mineral hal ini menyebabkan Perseroan dapat bermain di beberapa
sektor logam mineral, diminati oleh beberapa perusahaan. Namun karena sifat industri yang
memerlukan modal yang besar dan intensif, keahlian teknis dan Rekam Jejak yang diperlukan,
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki kualifikasi yang cukup dalam menghadapi
persaingan usaha.

20. Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja
Perseroan memiliki komitmen mencapai standar kerja tertinggi yang dapat dicapai pada bidang
kesehatan dan keselamatan Kerja serta Linkungan, baik untuk karyawan sendiri maupun kontraktor
yang bekerja dengan Perseroan. Perseroan juga memiliki komitmen dalam pengelolaan dampak dari
kegiatan penambangan terhadap lingkungan sekitar. Desain tambang, Unit Pengolahan Floatation dan
washing plant, fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan telah dipilih
berdasarkan standar industri pertambangan terutama untuk bidang kesehatan dan keselamatan
kerja, dipelihara secara periodik sesuai standar prosedur operasi dan referensi pabrikan. Perseroan
berkeyakinan bahwa praktek pertambangan yang baik dan benar akan mengurangi dampak negatif
dari usaha kegiatan penambangan.
Perseroan telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan Kerja (SMK3) ”PRIMA
SAFE” berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri ESDM No. 38
Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

21. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Perseroan sedang merencanakan tanggung jawab sosial (CSR) yang terintegrasi untuk di
implementasikan setelah Perseroan telah melakukan penawaran umum. Perseroan telah melakukan
tanggung jawab sosial secara tidak terintegrasi dan tidak mencatatkannya secara terpisah dari biaya
produksi Perseroan.
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Komitmen Perseroan dalam Pelaksanaan program CSR terdiri dari 4 Pilar yaitu :
•
•

•
•

Pilar Sosial : meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur.
Pilar Ekonomi : peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kemitraan masyarakat. Menempatkan
masyarakat setempat disekitar lokasi penambangan sebagai bagian dari stake holder, sehingga
setiap keuntungan yang diperoleh oleh Perseroan akan dirasakan baik langsung maupun tidak
langsung oleh masyarakat setempat.
Pilar Lingkungan : meminimumkan dampak terhadap lingkungan akibat operasi yang berlangsung.
Pilar Kesejahteraan : Hasil dari Pilar Ekonomi sehingga aktifitas dibidang keagamaan/pembinaan
mental spiritual, adat dan kebudayaan, olahraga dan kepemudaan, serta sosial kemasyarakatan
dapat berjalan dengan lebih baik. Perseroan memiliki komitmen tidak melanggar nilai – nilai
(values) budaya setempat, dan berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang telah ada
tersebut dengan tetap menjalankan operasional secara efisien dan efektif sehingga memberikan
keuntungan yang optimal bagi ”stakeholder”.

22. Prospek Usaha Perseroan
Prospek Makro Ekonomi
― Global
Data Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Estimates
2013
World
2.4
Advanced Economies
1.1
United States
1.5
Euro Area
-0.3
Japan
1.4
Emerging Market and Developing Economies (EMDE) 4.7
Commodity-exporting EMDE
3.2
Other EMDE
5.9
Other EMDE excluding China
3.9
East Asia and Pacific
7.1
China
7.7
Indonesia
5.6
Thailand
2.7
Europe and Central Asia
2.3
Russia
1.3
Turkey
4.2
Poland
1.3
Latin America and the Caribbean
2.9
Brazil
3.0
Mexico
1.4
Argentina
2.9
Middle East and North Africa
2.0
Saudi Arabia
2.7
Iran, Islamic Rep.
-1.9
2
2.1
Egypt, Arab Rep.
South Asia
6.1
2
6.6
India
2
3.7
Pakistan
2
6.0
Bangladesh
Sub-Saharan Africa
4.8
South Africa
2.2
Nigeria
5.4
Angola
6.8
Memorandum items:
1
Real GDP
High-income Countries
1.2
Developing Countries
5.3
Low-income Countries
6.5
BRICS
5.7
World (2010 PPP weights)
3.2
3
3.3
World trade volume
Commodity prices
4
-0.9
Oil price
Non-energy commodity price index
-7.2
Capital inflows to EMDE (percent of GDP)

5

5.4

Projections

2014
2.6
1.7
2.4
0.9
-0.1
4.2
2.1
5.9
4.3
6.8
7.3
5.0
0.8
1.8
0.7
3.0
3.3
1.0
0.1
2.3
0.5
2.9
3.6
4.3
2.2
6.8
7.2
4.0
6.1
4.5
1.5
6.3
3.9

2015
2.4
1.8
2.4
1.6
0.6
3.4
0.2
5.9
4.7
6.5
6.9
4.8
2.8
-0.1
-3.7
4.0
3.6
-0.7
-3.8
2.5
2.1
2.6
3.4
1.6
4.2
7.0
7.6
4.2
6.5
3.0
1.3
2.7
2.8

2016
2.4
1.7
1.9
1.6
0.5
3.5
0.4
5.8
4.7
6.3
6.7
5.1
2.5
1.2
-1.2
3.5
3.7
-1.3
-4.0
2.5
-0.5
2.9
1.9
4.4
3.3
7.1
7.6
4.5
6.3
2.5
0.6
0.8
0.9

2017
2.8
1.9
2.2
1.6
0.5
4.4
2.4
5.7
4.9
6.2
6.5
5.3
2.6
2.5
1.4
3.5
3.5
1.2
-0.2
2.8
3.1
3.5
2.0
4.9
4.2
7.2
7.7
4.8
6.8
3.9
1.1
3.5
3.1

2018
3.0
1.9
2.1
1.5
0.7
4.7
3.0
5.8
5.0
6.1
6.3
5.5
3.0
2.8
1.8
3.6
3.5
2.1
0.8
3.0
3.0
3.6
2.3
4.7
4.6
7.3
7.7
5.1
6.0
4.4
2.0
4.0
3.4

1.7
4.9
6.1
5.1
3.4
3.8

1.6
4.3
4.5
3.8
3.1
3.1

1.5
4.3
5.3
4.2
3.1
3.1

1.9
4.9
6.3
5.1
3.6
3.9

1.9
5.1
6.6
5.3
3.7
4.1

-7.5
-4.6

-47.3
-15.0

-25.7
-12.2

32.5
10.5

6.5
2.3

4.3

1.8

3.2

3.8

4.2

Sumber : Bank Dunia – Januari 2017
Keterangan:
•
PPP = Purchasing Power Parity; e = estimate; f = forecast
•
BRICS = Brasil, Rusia, India, China, South Africa
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Pertumbuhan Global Ekonomi di tahun 2016, telah memasuki tahun ke enam dalam periode stagnasi
ekonomi, dengan berbagai alasan di berbagai negara. Meskipun terjadi pelambatan di tahun 2016,
namun berhasil memandu keluar dari pertumbuhan yang melambat, pertumbuhan global masih
tumbuh dengan tingkat yang layak sebesar 2.4%. Berbagai peristiwa geopolitik mempengaruhi perilaku
ekonomi global, dimana di tahun 2016 terjadi peristiwa seperti BREXIT, Kudeta Turki dan perang sipil di
Suriah, turunnya Dilma Rousseff di Brazil serta kemungkinan perubahan kebijakan paska Pemilihan
presiden Amerika Serikat. Tahun 2016 juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang buruk, seperti El Nino,
dan kerusakan serius pada sektor pertanian di beberapa negara, terutama di negara berkembang
Ekonomi global diprediksi mulai tumbuh di tahun 2017, dan membaik di tahun 2018. Negara – Negara
yang kaya sumberdaya alam akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya,
didorong oleh perkiraan harga komoditas dan energi yang relative stabil. Amerika, merupakan negara
yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tercepat diantara negara-negara G7 – negara G7
adalah Amerika, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang dan Britania Raya yang mewakili lebih dari 64%
kekayaan bersih global (US$263 Triliun) - dimana Amerika diperkirakan tumbuh 2.2%, didasarkan pada
penciptaan lapangan kerja yang kuat dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan akan lebih tinggi lagi
jika pemerintah baru Amerika menurunkan pajak dan meningkatkan belanja infrastruktur.
Negara negara kawasan Eropa diperkirakan mengalami pertumbuhan yang stabil, meskipun terlihat
perkembangan ekonomi yang cukup baik ditengah ketidakpastian secara politik antara lain BREXIT yaitu negara negara Britania Raya (Inggris, Irlandia, Wales dan skotlandia) memutuskan keluar dari Uni
Eropa. Meskipun demikian negara negara non utama eropa seperti Irlandia mengalami pertumbuhan
yang lebih baik yaitu tumbuh 3% dibanding negara-negara utama Eropa seperti Perancis dan Belanda
yang tumbuh sekitar 1.5% (berdasarkan perkiraan PwC – januari 2017). Peningkatan lapangan
pekerjaan dan peningkatan ekspor merupakan faktor pendorong perekonomian eropa. Ketidakpastian
dampak BREXIT baru dapat diperhitungkan sebagai pembobotan pertumbuhan di tahun 2017-2018.
Sejak memulai reformasi di tahun 1978, Cina telah bergeser dari perencaan terpusat (centrallyplanned) ke ekonomi berbasis pasar (market – based) dan telah mengalami perkembangan ekonomi
dan sosial yang cepat. Pertumbuhan GDP memiliki rata-rata hampir 10 persen tahun, dan telah
mengangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan. Cina mencapai semua Millennium
Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Dengan populasi 1,3 miliar, China baru-baru ini menjadi
ekonomi terbesar kedua dan semakin memainkan peran penting dan berpengaruh dalam ekonomi
global.
Naiknya ekonomi yang cepat, memiliki banyak tantangan, termasuk ketimpangan yang tinggi;
urbanisasi yang cepat; tantangan kelestarian lingkungan; dan ketidakseimbangan eksternal. China juga
menghadapi tekanan demografis yang berkaitan dengan populasi yang menua dan migrasi internal
tenaga kerja. Rencana Lima Tahun yang baru disetujui (2016-2020) tegas mengatasi masalah ini.
Menyoroti pengembangan layanan dan langkah-langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan
lingkungan dan sosial, menetapkan target untuk mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi energi,
meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperluas perlindungan sosial. Target
pertumbuhan tahunan Rencana Lima Tahun adalah 6,5 persen, mencerminkan meyeimbangkan
kembali (rebalancing) perekonomian dan fokus pada kualitas pertumbuhan tetap mempertahankan
tujuan mencapai "masyarakat cukup sejahtera" tahun 2020 (dua kali lipat PDB untuk 2010-2020) (Bank
Dunia – September 2016). Pertumbuhan dan perpindahan ke lingkungan perkotaan, menciptakan
kota-kota baru mendorong konsumsi belanja komoditas.
Meskipun pertumbuhan Jepang mengalami pertumbuhan yang relative stagnan yaitu tumbuh 0.5%,
namun di akhir tahun 2016, mendapatkan pijakan yang kuat, melemahnya Yen dan peningkatan
perdagangan global pada bulan Desember 2016 mencatat hasil yang positif pertama selama 15 bulan
terakhir. Meskipun demikian secara umum investasi dan ekspor masih lemah, sementara itu terjadi
perbaikan di konsumsi pribadi (private consumption) setelah selama dua tahun kontraksi. Untuk
mendukung pertumbuhan, pemerintah jepang melakukan beberapa kebijakan yaitu menunda
kenaikan pajak konsumsi (dari April 2017 sampai dengan Oktober 2019) dan paket stimulus fiscal
dengan pengeluaran belanja 1.2% dari GDP. Stimulus ini diperkirakan menambah pertumbuhan 0.3%
di tahun 2017 (IMF, Oktober 2016). Keluarnya Amerika dari Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan
pukulan bagi Jepang, dimana Jepang sedang berupaya mempererat hubungan kedua negara dalam
upaya sebagai penyeimbang China.
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Ekonomi India melanjutkan pemulihan ekonomi dengan kuat, dampak dari perbaikan dalam
perdagangan, kebijakan pemerintah yang mendorong sentiment pertumbuhan. Sementara itu
Kawasan Amerika latin, Brasil masih mengalami resesi namun sudah pada titik terbawahnya – resesi ini
timbul dampak dari penurunan harga komoditas, dan ketidakpastian secara politik.
Makroekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan membaik di tahun tahun mendatang,
meskipun demikian ketidak pastian akibat Geopolitik, dampak BREXIT dan kebijakan kebijakan
pemerintah baru Amerika akan menjadi perhatian di tahun tahun mendatang.
― Indonesia
Data Ekonomi Makro Indonesia 2011 – 2016.
Deskripsi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produk Domestik Bruto (%)

6.2

6.0

5.6

5.0

4.8

Indeks Harga Konsumen (%)

5.4

4.3

8.4

8.4

3.4

3.0

26.6

27.3

28.7

24.7

26.8

27.90

8,773

9,419

11,563

11,800

13,389

13,300

Hutang Pemerintah (% dari PDB)
Nilai Tukar (IDR/USD)
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)
Penduduk (dlm juta)
Kemiskinan (% dari populasi)
Pengangguran (% dari tenaga kerja)
Cadangan Devisa (miliar USD)

0.2

(2.8)

(3.3)

(3.1)

(2.1)

5.0

(2.1)

244.0

247.0

250.0

253.0

255.0

258.0

12.5

11.7

11.5

11.0

11.1

10.9

6.6

6.1

6.3

5.9

6.2

5.6

110.1

112.8

99.4

111.9

105.9

116.4

Sumber : Bank Dunia, IMF, Badan Pusat Statistik – diolah Perseroan.

Dari data di atas, meskipun pertumbuhan global masih dalam kondisi pelambatan ekonomi, Indonesia
di tahun 2016 masih tumbuh 5.02% lebih baik dibanding 2015 yang tumbuh sebesar 4.8%.
Pertumbuhan Indonesia ini yang terbaik dibanding G-20, ataupun Negara berkembang lainnya.
Sementara itu tahun 2017 diprojeksikan PDB tumbuh 5.3%. PDB itu sendiri bisa diartikan sebagai
gairah usaha dalam suatu Negara. Sehingga bisa dikatakan gairah usaha di Indonesia secara relative
stabil dan meningkat. Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi masih merupakan pemacu pertumbuhan.
Defisit neraca berjalan persentase terhadap PDB di tahun 2016 sebesar (-2.1), dimana pada tahun
2017 di proyeksikan minus 2.4%, merupakan proyeksi konservatif, dimana defisit ini dirancang untuk
meningkatkan pembangunan pada berbagai proyek infrastruktur. Kebutuhan dana pembangunan
infrastruktur itu sendiri sampai dengan 2019 diperkirakan mencapai RP. 4,900 Triliun. Langkah
pemerintah dengan memprioritaskan Infrastruktur ini mendapat apresiasi dari Investor. Kebutuhan
dana infrastruktur yang sangat besar tidak mampu dipenuhi oleh APBN saja, sehingga diharapkan
peran sektor swasta.
Suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap usaha pertambangan. Suku bunga yang stabil akan lebih
membantu perseroan dalam mengelola keuangannya. Suku bunga pinjaman itu sendiri dipengaruhi
oleh Inflasi. Dari tabel di atas terlihat inflasi Indonesia 2016 rendah di banding tahun-tahun
sebelumnya yaitu sebesar 3.02%. Inflasi yang terkendali ini hasil dari langkah pemerintah dalam
menjaga produksi dan memperbaiki arus distribusi, meski ada risiko musiman (seasonal) dan gangguan
pasokan akibat iklim. Inflasi di tahun 2017 diperkirakan akan meningkat dibanding 2016 yang didorong
oleh kenaikan harga pangan dan rencana kenaikan Tariff Dasar Listrik. Ruang penurunan BI – rate - yang
di tahun 2016 sebesar 4.75% - di tahun 2017 kecil kemungkinan untuk dapat turun. Kenaikan investasi
dan ekspor seiring dengan membaiknya harga komoditas di tahun 2016 masih akan berlanjut di tahun
2017, merupakan mesin pertumbuhan Indonesia, membuat pemerintah tidak perlu melonggarkan
perekonomian lebih jauh.
Meskipun demikian, inflasi di tahun 2017 secara histori masih rendah, sehingga diperkirakan suku
bunga stabil. Rencana Kenaikan suku bunga Fed sebesar 75 bps, tidak berpengaruh terhadap suku
bunga Indonesia. Hal ini disebabkan adanya divergensi antara suku bunga Amerika dan Asia dimana
Asia masih mempertahankan rezim bunga rendah - meski suku bunga Amerika naik - , hal ini dilakukan
untuk mendukung permintaan dalam negeri.
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Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi ketujuh dunia di tahun 2030, Sementara itu
PwC dalam laporannya di Januari 2017, memperkirakan di tahun 2017 Indonesia akan menjadi negara
“triliun dollar” ekonomi, negara kekuatan ekonomi ke 16. sehingga diprediksi akan terjadi banyak
pengembangan infrastruktur dan industri, yang akan mendorong permintaan akan logam dan mineral
lainnya.
Prospek Perseroan
― Bijih Besi
Bijih besi merupakan batuan yang mengandung mineral mineral besi dan sejumlah mineral seperti
silica, alumina, magnesia dan lain lain. Bijih besi ini kemudian diekstrak menjadi besi. Kegunaan utama
besi adalah untuk membuat baja. Baja tahan karat (stainless steel) merupakan paduan besi 14% - 18%,
Kromium 7%-9% dan Nikel. Penggunaan besi antara lain : infrstruktur, besi tuang, besi tempa, baja
lunak (pipa, dan sebagainya), baja sedang, baja dengan paduan karbon atau lainnya, peralatan rumah
tangga, otomotive.
Pelanggan bijih besi Perseroan sebelum produksi dihentikan adalah ke PT Krakatau National Resources yang ditunjuk oleh PT Krakatau Steel untuk pembelian Bijih Besi dalam negeri-, dan PT Indoferro.
Sehingga potensi Bijih Besi Perseroan berkaitan erat dengan industri Baja. Peranan industri Baja
menjadi sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, terutama terhadap
industri konstruksi, infrastruktur, manufaktur, otomotif dan pertahanan. Kontribusi Produksi baja dalam
negeri masih sangat rendah, baru sekitar 40%, hal ini mengingat beberapa produk turunan baja masih
belum tersedia atau belum mencukupi sehingga untuk memenuhi kekurangan pasokan disuplai dari
import.
Produksi Baja Indonesia vs Import
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Sumber : South East Asia Iron & Steel Institute – Januari 2016

Persentase Impor terhadap produksi baja Indonesia
Tahun
Deskripsi
% import terhadap
produksi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

45.9%

54.4%

60.9%

63.2%

64.6%

56.6%

61.3%

Sumber : Diolah Perseroan.
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Tingkat konsumsi baja Indonesia pada tahun 2014, baru mencapai 50,7 Kg per kapita per tahun salah
satu yang terendah dibanding dunia maupun Negara Kawasan ASEAN, Vietnam telah mencapai 100 kg
per kapita per tahun. Untuk bisa menjadi Negara maju, maka Indonesia harus memiliki konsumsi baja
per kapita per tahun masih memerlukan kapsitas produksi baja 100 juta ton untuk menopang konsumsi
500 Kg per kapita per tahun.
Konsumsi baja 2016 diperkirakan mencapai 13 juta ton, dan akan akan meningkat seiring dengan
pembangunan infrastruktur Indonesia. Berdasarkan perkiraan Gabungan Asosiasi Perusahaan
Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) konsumsi akan mencapai 27 juta ton di tahun 2020.
Harga rata-rata Bijih besi (US$ per metric ton)

Pada tahun 2016, harga rata-rata bijih besih mengalami peningkatan sebesar 4.98% dibanding tahun
2015. Harga rata-rata bijih besi di tahun 2016, mengalami peningkatan sebesar 4.98% dibanding 2015
atau mengalami kenaikan sekitar 60% dari rendahnya di Januari 2016, memutus kecenderungan (trend)
menurun yang telah terjadi di 3 tahun terakhir. didukung adanya stimulus china di awal tahun 2016,
untuk mendukung pertumbuhannya dan naiknya permintaan baja di China. Meskipun terjadi lonjakan
di tahun 2016, dan perkiraan kenaikan sekitar 11.3% di tahun 2017, dibandingkan 2016, bank Dunia
memproyeksikan harga bijih besi berkisar antara US$55 – US$60/ dry metric ton sampai dengan 2030.
Proyeksi Bank Dunia akan Bijih Besi – 2017 - 2030
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Permintaan
Distribusi import bijih besi berdasarkan negara pengimport utama tahun 2015

China
Jepang
Korea Selatan
Jerman
Belanda
Taiwan
Perancis
Turki
India
Inggris
Arab saudi
Malaysia
Itali
Kanada
Qatar

63.40%
10.18%
5.37%
3.07%
2.30%
1.75%
0.93%
0.88%
0.85%
0.83%
0.77%
0.63%
0.60%
0.59%
0.55%

Sumber : worldstopexports.com – September 2016

Negara – negara tersebut di atas mencakup 92.7% dari total import 2015. China meskipun merupakan
negara produsen bijih besi terbesar dunia, juga merupakan negara import terbesar dunia dengan
belanja bijih besi mencakup 63.4% dari total importer dunia sebesar US$ 91.32 miliar. Jika dibagi
berdasarkan kawasan maka asia merupakan kawasan tertinggi belanja bijih besi senilai US$ 78.7 miliar
atau 86.3% dari total dunia, eropa 10.5% dan amerika utara 1.3%. China menjadi negara import bijih
besi terbesar dunia disebabkan bijih besi Cina memiliki kadar yang rendah dibandingkan dengan
produsen bijih besi lainnya di seluruh dunia. rata-rata kadar bijih besi Cina memiliki kandungan Fe
sekitar 17-20%, dibandingkan dengan standar dunia sebesar 62%.
Pasokan
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Sumber : US Geological Survey – Januari 2016
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Catatan : Produksi tambang China didasarkan pada Bijih mentah (Crude Ore), bukan merupakan bijih
yang bisa digunakan (Usable Ore), sementara negara lain menggunakan usable ore.
Berdasarkan data US Geological Survey (Januari 2016) produksi di tahun 2015 mencapai 3,200 juta
metric ton, sementara produksi baja, yang utamanya menggunakan bijih besi sebagai bahan baku, pada
waktu yang sama berjumlah 1.620 juta ton (Bank Dunia – Januari 2017).
Sekitar 25% dari total produksi dunia diproduksi oleh Australia. Sementara itu cadangan (reserve) bijih
besi Australi, Brasil, dan rusia berturut-turut mengkontribusi 28.2%, 14.1%, dan 16.4% terhadap total
cadangan dunia di tahun 2015.
Cadangan Bijih Besi berdasarkan Negara tahun 2015
60,000
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Sumber : US Geological Survey – Januari 2016

― Timbal (Pb)
Timbal biasanya diperoleh dari Bijih Galena (PbS), Anglesite (PbSO4), Kerusit (PbCO3) dan minum
(Pb3O4). Kebanyakan timbal diperoleh dengan memanggang galena (PbS) di udara panas, dan bisa juga
diperoleh melalui daur ulang. Timbal mudah dibentuk dan kuat terhadap korosi. Sementara itu produk
tambang yang dihasilkan oleh Perseroan adalah dalam bentuk Galena (PbS).
Penggunaan Timbal terbesar adalah dalam produksi baterai penyimpan untuk mobil. Timbal juga
digunakan untuk tangki yang menyimpan cairan korosif – seperti asam sulfat (H2SO4). Kepadatan tinggi
timbal berguna sebagai perisai terhadap sinar-X dan radiasi sinar gamma dan digunakan dalam mesin
sinar X dan reactor Nuklir. Timbal juga digunakan sebagai penutup pada kawat dan kabel untuk
melindungi dari korosi, sebagai bahan untuk menyerap getaran dan suara dalam pembuatan Amunisi.
Solder – titik leleh yang rendah – digunakan dengan komponen listrik, pipa dan barang-barang logam
lainnya.
Timbal Monoksida (PbO) – Litharge – untuk membuat beberapa jenis kaca seperti timah Kristal dan
kaca batu, vulkanisir karet dan pigmen cat. Timbal Dioksida (PbO2) digunakan dalam baterai
penyimpan asam timbal. Tetraoxide Trilead (Pb3O4) – timbal merah – cat coklat kemerahan mencegah
karat pada struktur baja luar ruangan. Timbal arsenat (Pb3 (AsO4) digunakan sebagai insektisida.
Timbal Nitrat (Pb(NO3)2) digunakan untuk kembang api. Timbal silikat (PbSiO3) digunakan untuk
membuat beberpa jenis kaca dan dalam produksi karet dan cat.
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Persentase Penggunaan Timbal
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Pigments and Other
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – Februari 2017

Pergerakan Harga Rata-Rata Timbal (Pb)
London Metal Exchange (LME) 2012 – 2016
dalam US$ per metric ton (mt)

Perkembangan harga komoditas timbal (Pb) mengikuti pola perkembangan harga komoditas lainnya,
dimana pada tahun 2016 harga mengalami kenaikan dari titik rendahnya di Januari 2016, yang
memutus kecenderungan (trend) yang menurun sejak tahun 2012, dimana harga penutupan di tahun
2016 naik 4.5% dibandingkan tahun 2015. Keseimbangan pasokan dan permintaan, penutupan
beberapa tambang berdampak pada penurunan produksi timbal (Pb) mendorong kenaikan harga
komoditas. Pergerakan harga komoditas Timbal (Pb) dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia,
dimana pertumbuhan dunia relative stabil dengan kecenderungan membaik di tahun 2016. Selain itu
kebijakan Pemerintah baru Amerika serikat seperti peningkatan manufaktur dalam negeri dan
penjualan Mobil, merupakan sentiment positif yang dapat mempengaruhi pergerakan harga komoditas
Timbal (Pb).
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Permintaan
Pasokan dan Permintaan Timbal (Pb) 2012- 2016
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – Februari 2017

Secara umum pasar konsentrat Timbal (Pb) pasar konsentrat relative ketat, dimana terjadi penurunan
pasokan sejak tahun 2013, diakibatkan oleh penutupan tambang dunia, kebijakan pengurangan
produksi dan gangguan gangguan yang terjadi di tambang mempengaruhi pasokan produksi dari
tambang.
Dari sisi permintaan, terjadi peningkatan penggunaan timbal (Pb) di tahun 2016 sebesar 2.1%
dibandingkan tahun 2015. Indicator permintaan terlihat positif. Pasar Original Equipment Manufacturer
(OEM) untuk batterai, pemanfaatan industri telekomunikasi (mobile telecommunication Equipment)
dan UPS mendorong permintaan untuk logam dasar ini.
Potensi Pasar Timbal (Pb) ini sangat besar dimana dua pertiga (2/3) dari populasi menggunakan timbal
0.5 Kp/kapita dan sisanya 1/3 populasi dunia menggunakan timbal (pb) 4 Kg/kapita (CHR Metals Ltd –
Oktober 2016). Meskipun demikian Permintaan terhadap timbal (Pb) ini akan sejalan dengan
perkembangan ekonomi dunia.
Keseimbangan pasokan dan permintaan Timbal (Pb) Dunia 2007 – 2017 F
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – November 2016
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Secara umum pasar timbal relative seimbang antara pasokan dan permintaan, tidak terjadi lonjakan
antara suplus dan defisit. Umumnya surplus dan defisit tidak terlalu besar. Proses keseimbangan ini
terjadi dimana turunnya produksi tambang diimbangi oleh pemurnian berbahan baku daur ulang
(recycle) dalam memenuhi permintaan akan Timbal (pb). 59% pasokan dunia merupakan hasil dari
pemurnian berbahan baku daur ulang ini.
Perseroan melalui Perusahaan asosiasi PT Kapuas Prima Citra, patungan antara Perseroan sebesar 30%
dengan 70% PT Indonesia Royal Resource, melakukan pemurnian berasal dari bahan tambang. Saat ini
merupakan satu-satunya smelter berbahan baku tambang di Indonesia, sehingga bisa digunakan oleh
perusahaan tambang lainnya. Sementara itu PT Indonesia Royal Resources telah berpengalaman dalam
melakukan pemurnian berbahan baku daur ulang (recycle)
Perkembangan Total Kendaraan 2005 - 2015
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Sumber : Organisation International des Constructurs d’Automobiles (OICA) – dalam CHR metals Ltd – Oktober
2016

Penggunaan timbal (Pb) 80% nya adalah untuk batterai, dimana permintaan terutama didorong
pertumbuhan kendaraan. China merupakan konsumen terbesar, dimana pertumbuhan kendaraan
china lebih dari 18% pa. Kebijakan pemerintah baru Amerika Serikat dimana berencana meningkatkan
pengeluaran negara (spending) untuk infrastruktur dan peningkatan manufaktur, berdampak pada
penjualan mobil di US. Secara umum, pertumbuhan penjualan mobil di negara-negara yang sudah
matang tumbuh sebesar 1% per tahun.
Perbandingan Distribusi Penggunaan Timbal (Pb) di Tahun 2005 dan 2015
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – November 2016

187

China merupakan negara konsumen Timbal (Pb) terbesar dunia, dimana terjadi perubahan pola
konsumsi jika dibandingkan antara 2005 dengan 2015. Persentase konsumsi china di tahun 2005 baru
mencapai 20% terhadap konsumsi dunia menjadi 41.5% di tahun di tahun 2015. Perubahan konsumsi
ini seiring dengan pertumbuhan china rata-rata 10% per tahun.
Asia merupakan konsumen Timbal (Pb) dunia, India meskipun merupakan pemain kecil (minor player)
dibandingkan china, permintaan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan di becak
listrik, skuter listrik, sepeda listrik serta energi terbarukan (terutama solar cell).
Pasokan
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dalam ribuan metric ton

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Amerika
Serikat

Australia
2010

China
2011

India
2012

Mexico
2013

2014

Peru

Rusia

Negara
lainnya

2015e

Sumber : US Geological Survey – Januari 2016

China selain konsumen terbesar dunia juga sekaligus penghasil terbesar dunia dimana di tahun
2015 dari total 4,7 juta metric ton yang di produksi dunia, 48.8% dihasilkan oleh china, sementara
Autralia 13.4% dan Amerika serikat 8.2%. Meskipun demikian cadangan terbesar timbal (Pb)
dimiliki oleh Australia yang mengkontribusi 39.% dari total cadangan dunia di tahun 2015,
sementara china hanya 17.8% dari cadangan dunia. Sementara itu, total cadangan dunia tercatat
sekitar 90 juta metric ton.
Persentase cadangan (reserve) Timbal Dunia tahun 2015
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Sumber : US Geological Survey – Januari 2016 – cadangan dunia diperkirakan sekitar 90 juta metric ton
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― Seng (Zn)
Pada saat ini penggunaan Seng dalam batuan metal nomor empat setelah, besi, alumunium dan
tembaga. Penggunaan seng adalah untuk galvanisasi dan paduan metal (seng alloy) karena memiliki
sifat anti-korosi serta memiliki konduktivitas panas dan listrik yang baik. Dipadukan dengan tembaga –
membentuk brass – ataupun metal lainnya digunakan di industri Otomotif, komponen elektris, ataupun
peralatan rumah tangga. Oksida seng berguna di pabrik Karet ataupun produksi obat salep kulit. Seng
selain berguna bagi kesehatan, juga merupakan elemen penting agar manusia, hewan, ataupun
tanaman pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang baik. Diperlukan juga agar system imunisasi
tubuh dapat berjalan dengan baik.
Penggunaan Seng (Zn) penggunaan
Pertama (First Uses)

Penggunaan Seng (Zn) Penggunaan
Akhir (End Uses)

Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – Februari 2017

Pergerakan Harga Rata – Rata Seng (Zn)
London Metal Exchange (LME) 2012 – 2016
dalam US$ per metric ton (mt)

Seperti halnya kenaikan harga komoditas bijih besi, Seng merupakan salah satu komoditas yang
mengalami kenaikan tertinggi sepanjang 2016, naik sekitar 60% dari harga terendahnya di Januari
2016. Kenaikan harga yang tinggi ini, sudah seperti yang diperkirakan disebabkan oleh tutupnya
tambang utama Australia’s Century dan Lisheen di Irlandia yang di tutup di tahun 2015. Kedua
tambang ini kontribusi sekitar 5% dari produksi seng dunia, sehingga menimbulkan supply gap. Selain
itu, penurunan produksi oleh Glencore (Australia, Kazakhstan, Peru), juga turut mengkontribusi
terhadap kenaikan harga komoditas Seng (Zn).
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Permintaan
Pasokan dan Permintaan Seng (Zn) 2012- 2016
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – Februari 2017

Dari sisi pasokan berasal dari pertambangan relative stabil, sementara itu, sejak tahun 2013 terjadi
peningkatan penggunaan akan seng (Zn). Pada tahun 2016, terjadi deficit sebesar 0.28 juta ton dimana
permintaan melebihi produksi. Meskipun banyak elemen dapat digunakan sebagai pengganti seng
dalam kimia, dan elektronik , permintaan terhadap seng (Zn) cukup kuat, terutama berkaitan dengan
pembangunan infrastruktur. Supply gap - dampak dari penutupan tambang dan penurunan produksi
tambang masih akan terjadi - sehingga Significan defisit diperkirakan masih terjadi di Tahun 2017.
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – November 2016
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Perbandingan Distribusi Penggunaan Seng (Zn) di Tahun 2005 dan 2015
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – November 2016

China merupakan negara konsumen Seng (Zn) terbesar dunia, dimana terjadi perubahan pola konsumsi
jika dibandingkan antara 2005 dengan 2015. Persentase konsumsi china di tahun 2005 baru mencapai
15.6% terhadap konsumsi dunia menjadi 46.8% di tahun di tahun 2015. Akselarasi konsumsi juga
terjadi di India, dimana konstribusi konsumsi India di tahun 2005 sebesar 2.7% menjadi 4.6% di tahun
2015. Perubahan pola konsumsi ini seiring dengan pertumbuhan di china dan India.
Pertumbuhan yang kuat di Cina dan India membantu Asia menjaga momentum pertumbuhannya.
Stimulus fiskal dan moneter Cina mampu menopang pemulihan ekonomi China, sementara itu
pertumbuhan India didukung oleh konsumsi swasta yang kuat. Reformasi perpajakan India diperkirakan
akan membantu menghidupkan kembali investasi dan mendorong pertumbuhan India sebesar 7,8
persen di tahun 2017. (Asian Development Bank – September 2016)
Ekspor – impor China terhadap Konsentrat dan Metal Seng (Zn) 1997 – 2017 F
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Sumber : Internasional Lead and Zinc Study Group – November 2016

Pembalikan kecenderungan (Reversal trend) di china terjadi sejak tahun 2005, dimana china beralih
dari negara ekspor menjadi negara pengimpor, merupakan dampak dari pertumbuhan china, yang
didorong oleh permintaan terhadap infrastruktur china. Impor china dalam bentuk konsentrat lebih
besar dari metal.
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Pasokan
Negara Penghasil Seng (Zn) 2010 - 2015
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Sumber : US Geological Survey – Januari 2016

China selain konsumen Seng (Zn) terbesar dunia juga sekaligus penghasil Seng (Zn) terbesar dunia
dimana di tahun 2015 dari total 13,5 juta metric ton yang di produksi dunia, 36.7% dihasilkan oleh
china, sementara Autralia 11.8% dan Peru 10.2%. Meskipun demikian cadangan terbesar Seng (Zn)
dimiliki oleh Australia yang mengkontribusi 31.% dari total cadangan dunia di tahun 2015, sementara
china dan peru masing mengkontribusi 19% dan 12% dari cadangan dunia. Sementara itu, total
cadangan dunia tercatat sekitar 200 juta ton metric ton.
Persentase cadangan (reserve) Seng (Zn) Dunia tahun 2015
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Sumber : US Geological Survey – Januari 2016 – cadangan dunia diperkirakan 200 juta ton

― Perak (Ag)
Perak merupakan konduktor yang baik, dan memiliki sifat antimikroba. Perak memiliki spectrum yang
luas dalam penggunaannya antara lain : (1) industri makanan – perlengkapan makanan; (2) Otomotif,
elektronik – sifat konduktivitas perak lebih baik dibandingkan tembaga sehingga dapat menghasilkan
pembakaran yang optimal untuk mesin, (3) Indutri Kreatif – perhiasan, (4) Kesehatan – (a) menjaga
sanitasi air, (b) pengganti klorin dalam proses pemurnian air, (c) perak dalam bentuk alloy digunakan
sebagai bahan penambal gigi.
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Pergerakan Harga Rata – Rata Perak (Ag)
2012 - 2016

Pergerakan harga komoditi berharga (Precious metal) bukan hanya semata berdasarkan pasokan dan
permintaan namun banyak dipengaruhi oleh, peristiwa poilitik, nilai tukar mata uang (US dollar) dan
suku bunga, hal ini disebabkan perak memiliki karakteristik sebagai asset finansial (motif investasi) dan
juga komoditas industrial. Kenaikan harga di tahun 2016, didorong oleh geopolitik, yaitu pemilihan
suara referandum apakah Inggris keluar dari Uni Eropa atau tidak (BREXIT) dan sentiment kenaikan
harga komoditas lainnya. Namun di kuartal ke empat 2016, harga perak kembali melemah, disebabkan
oleh melemahnya permintaan dengan motif investasi dampak dari menguatnya US dollar dan kenaikan
suku bunga.
Permintaan
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Jewelry
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Silverware

2014
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Industrial Fabrication

Sumber : The Silver Institute –Mei 2016

Permintaan perak mayoritas digunakan sebagai bahan baku industri (industrial Fabrication), dengan
kontribusi 41.9% yang berkaitan dengan elektronik. Di dalam industrial fabrication ini ini terjadi
peningkatan penggunaan Photovoltaic – merupakan metode menghasilkan listrik dengan
menggunakan solar cell mengubah energy matahari menjadi electron. Photovoltaic ini mengkontribusi
sekitar 13.25% terhadap total industrial fabrication. Di dorong terutama oleh pemasangan solar panel
di China. Selain itu dari tahun ke tahun terjadi peningkatan permintaan terhadap koin. Di tahun 2015,
mengkontribusi sekitar 24.9% terhadap total permintaan, didorong oleh permintaan yang kuat dari
Amerika Utara dan India. Permintaan terhadap koin ini merupakan dampak naiknya permintaan
terhadap Gifting segment baik kosporasi maupun personal.
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Keseimbangan Pasokan dan Permintaan dari tahun 2010 - 2015

Net Balance - pasokan dan permintaan
2010

2011
(83.3)

(66.7)

2012

2013

2014

2015
(71.3)
(112.5)

(115.5)
(160.3)

Sumber : The Silver Institute – Mei 2016

Sejak tahun 2010 sampai dengan 2015, terjadi defisit terhadap perak, dimana permintaan melebihi
pasokan. Penurunan pasokan perak (Ag) dari scrap merupakan kunci dari penurunan pasokan yang
menyebabkan terjadinya defisit terhadap Perak (Ag).
Pasokan
Produksi Tambang Perak berdasarkan Sumber Logam 2015
Primary,
30.40%

Other,
35.00%
Tembaga,
22.10%

Timbal/Seng,
34.40%
lainnya,
0.60%

Emas, 12.50%

Sumber : The Silver Institute, Mei 2016

Produksi perak yang dihasilkan Perseroan berasal dari ikatan batuan timbal dan seng. Mineralisasi di
daerah konsesi merupakan jenis skarn yang berasosiasi dengan intrusi stok granodiorit sampai
monzonitik ke dalam batuan sedimen-volkanik yang menghasilkan perkembangan alterasi skarn yang
intensif. Kontak batuan beku dengan batu gamping/sedimen karbonatan dan volkanik adalah sumber
ideal dari mineralisasi. Mineralisasi skarn dari segi komoditi dapat dibagi dua jenis, yaitu mineralisasi
besi (Fe) di daerah Gojo dan Karim yang dekat dengan lokasi intrusi granodiorit, serta skarn logam
dasar (Zn-Pb-Ag) di daerah yang jauh dari sumber intrusi, yaitu Ruwai dan SW Gossan.
Pasokan Perak (Ag) dunia 2010 – 2015

dalam juta ounces

900
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700
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400
300
200
100
0
-100
Mine Production

2010

2011

2012

2013

2014

2015

753

757.6

790.8

823.7

868.3

886.7

Net Government Sales

44.21

12

7.4

7.9

0.0

0

Scrap

227.54

261.5

255.5

192.1

168.3

146.1

Net Hedging Supply

50.44

12.2

-47.1

-34.8

16.8

7.8

Sumber : The Silver Institute – Mei 2016
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Sejak tahun 2010 terjadi peningkatkan produksi yang dihasilkan dari pertambangan peningkatan
produksi dari negara Amerika Selatan dimana pasokan tumbuh 5% atau 14.4Moz (447 t). Peningkatan
dari Antamina Peru dan Cerro Negro dari Argentina. Tambang Eropa juga naik sekitar 8% adanya
tambahan pasokan dari Dukat, dan Boliden serta KGHM. Sementara itu terjadi penurunan pasokan dari
scrap, sejak tahun 2010 sampai dengan 2015. Kondisi ini, yang menjelaskan terjadinya defisit perak
(Ag). Penurunan pasokan ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi dan pelemahan mata uang di
Amerika Selatan dan Afrika sehingga menyebabkan harga Scrap menjadi sangat murah.
Negara Penghasil Perak (AG) 2010 - 2015
6,000
metric ton

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

2010

2011

2012

2013

2014

2015e

Sumber : US Geological Survey – Januari 2016

Amerika selatan dan Amerika Utara merupakan penghasil Perak (Ag) terbesar dunia menguasai
produksi 44.32% dari total produksi perak (Ag) dunia yang sebesar 27,300 metric ton. Dimana masing
masing Bolivia, Chili, Mexico, dan Peru mengkontribusi 4.76%, 5,86%, 19.78% dan 13.92% terhadap
total produksi Perak (Ag) dunia. sementara itu, cadangan terbesar Perak (Ag) dimiliki oleh Peru yang
mengkontribusi 21.% dari total cadangan dunia di tahun 2015, sementara Australia dan Chili masing
mengkontribusi 15% dan 13% dari cadangan dunia. Sementara itu, total cadangan perak (Ag) dunia
tercatat sekitar 570 ribu metric ton.
Persentase cadangan (reserve) Perak (Ag) Dunia tahun 2015

China, 8%

Mexico, 6%

Peru, 21%
Chili, 13%

Other, 48%

Kanada, 1%
Bolivia, 4%
Australia , 15%

Polandia, 15%
Rusia, 4%
Negara lainnya,
9%

Amerika
Serikat, 4%

Sumber : US Geological Survey – Januari 2016
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23. Produksi utama dan Pelanggan utama Perseroan
Produk utama Perseroan saat ini adalah Bijih Besi dan Galena (PbS), dimana Bijih besi sudah untuk
sementara tidak diproduksi berkenaan dengan harga pasar dibawah harga Produski, sebelum
penghentian produksi bijih besi dikirim ke PT Krakatau National Resources, dan PT Indoferro sebagai
pelanggan Perseroan. Sementara itu produk Galena (PbS) di ekspor ke China. Ke depan Perseroan
berencana produksi Timbal (Pb) Seng (Zn) dan Perak (Ag).
Berikut tabel pendapatan dari penjualan hasil tambang oleh Perseroan kepada pembeli untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
(dalam jutaan Rupiah)
Nama PT

Keterangan
(Product)

PT. Indoferro
PT. Krakatau National Resources
Fortune Globe Solution PTE LTD

Iron Ore
Iron Ore
Iron Ore

Fortune Globe Solution PTE LTD
Beta Power PTE LTD
Beta Power PTE LTD
Total

Konsentrat Pb
Konsentrat Pb
Konesntrat Zn

31 Desember
2016

2015

2014
35,915,45,356,6,208,-

70,502,91,266,161,768,-

14,551,59,087,240,830,314,468,-

53,898,-

141,377,-

24. Masa berlaku Konsesi
Perseroan memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor Ek.540/02/I/2010 seluas 2.100
Ha perihal Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi tanggal 27 Januari 2010 yang berlaku hingga tanggal 06 September
2037 dan Perseroan memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor Ek. 540/06/VIII/2012
seluas 3.469 Ha perihal Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Perseroan tanggal 31 Juli 2012 berlaku hingga tahun
2032.
Perseroan juga telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bijih Besi dan Logam
Dasar Serta Sarana Penunjangnya seluas 390,88 Ha pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atas
nama Perseroan di Lamandau, Kalimantan tengah Nomor SK.713/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober
2009 berlaku hingga tanggal 19 Oktober 2029.

196

IX.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan yang disajikan berdasarkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016, 2015, 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,
Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA., dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material.

dalam jutaan Rupiah
30 April

31 Desember

2017

2016

2015

2014

400.000

250.000

25.000

10.000

(101.005)

(103.034)

(68.120)

(50.581)

298.995

146.966

(43.120)

(40.581)

EKUITAS
Modal saham –
-nilai nominal Rp100 per lembar saham pada tanggal 30
April 2017
-nilai nominal Rp100.000 per lembar saham pada tanggal 31
Desember 2016, 2015 dan 2014
Modal dasar –
16.000.000.000 lembar saham pada tanggal 30 April 2017,
10.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016.
250.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015.
100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh –
4.000.000.000 lembar saham pada tanggal 30 April 2017
2.500.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016.
250.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2015.
100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014
Defisit
Total Ekuitas (Defisiensi Modal)-Neto

Terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan setelah Laporan Keuangan.

Berdasarkan Akta Notaris Inorva Yahya, S.H., No. 14 tanggal 26 Januari 2017, Perusahaan melakukan
penambahan modal dasar nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,- menjadi Rp1.600.000.000.000,- dan
penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.500.000 lembar saham dengan nilai
sebesar Rp150.000.000.000,- yang berasal dari konversi utang pihak berelasi serta menyetujui perubahan
nilai nominal saham Perusahaan dari Rp100.000,- per lembar saham menjadi Rp100,- per lembar saham
sehingga modal dasar menjadi 16.000.000.000 lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh
menjadi 4.000.000.000 lembar saham. Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikannya
menjadi sebagai berikut:
SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Perseroan No. 14/2017, maka susunan pemegang
saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
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Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Sarana Inti Selaras
- Sim Antony
- Kioe Nata
- Budimulio Utomo
- Haroen Soedjatmiko
- William
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000

%

1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000

107.880.000.000
76.400.000.000
65.880.000.000
53.240.000.000
48.320.000.000
48.280.000.000

26,97
19,10
16,47
13,31
12,08
12,07

4.000.000.000
12.000.000.000

400.000.000.000
1.200.000.000.000

100,00

Rencana penawaran umum:
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta)
lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang
ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan
dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh
pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum
secara keseluruhan adalah sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam
rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh
puluh miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama pada
Tanggal Penjatahan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyakbanyaknya 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB.
Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 April 2017 dan
memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 APRIL 2017
Uraian
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan
pada tanggal 30 April 2017
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 April
2017, jika diasumsikan terjadi pada tanggal
tersebut:
- Penawaran Umum Perdana sebesar
550.000.000 (lima ratus lima puluh juta)
lembar saham dengan Harga Penawaran
Rp140,- per saham setelah dikurangi
estimasi biaya Penawaran Umum yang
ditanggung Perseroan dan harga nominal
Rp100,- setiap saham
Pelaksanaan Konversi MCB
Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2017
setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh
400.000

(dalam jutaan Rupiah)
Defisit

Biaya Emisi

Jumlah Ekuitas

(101.005)

-

298.995

77.000

-

9.800

67.200

70.000
547.000

(101.005)

9.800

70.000
436.195
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X.

PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham
Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak
dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25,0% dari jumlah modal yang disetor.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29
Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan
kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau
diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari
penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di
Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi
Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan
saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah
bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh
penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi
penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%
(nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana
Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas
nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham
pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan
Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai
dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.
Peraturan Pemerintah ataspenghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku
untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia. Pajak
Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
berdasarkan 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
2010).
Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihakpihak
yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak
Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen
harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai
dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan
kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam
Negeri dan bentuk usaha tetap. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c,
tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai
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besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah
No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Lainnya. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada 30 April 2017 hutang
Pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

Perpajakan
Pajak Penghasilan Pasal 15
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 29
Tahun 2017
Tahun 2016
Pajak Pertambahan Nilai
Lainnya
Jumlah Utang Pajak

(Dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
0,782
17
71
30
2.311
48
2.479

Atas hutang Pajak tersebut Perseroan telah melaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang
berlaku.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM
INI.
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XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai
pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan
rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan
saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.
Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham
Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama ,
yaitu antara lain:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
c. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.
Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih
konsolidasian (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan
non pengendali) Perseroan tahun buku 2017 mulai tahun 2018.
Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.
Keputusan untuk membayar dividen kas tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai
tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Perseroan telah mendapatkan surat tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) dari:
1.

PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor 03894/BLS/2017 Tanggal 2 Maret 2017 dan No.
1226/W10/2017 Tanggal 6 September 2017.

2.

PT. Bank DBS Indonesia dengan No.1068/IX/DBSI/IBG-JKT/2017 Tanggal 6 September 2017.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang merugikan pemegang saham
sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.
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XII.

PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perseroan No. 127 tanggal 20 Juli 2017 serta diubah dengan addendum Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.128 tanggal 23 Agustus 2017 dan diubah dengan
addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 18 tanggal 5 Oktober
2017, ketiganya dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,MKn., Notaris di Jakarta, para Penjamin
Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk
menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian
penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 550.000.000 (lima ratus
lima puluh juta) saham baru atau sebesar 12,09%, dengan harga penawaran Rp140,- (seratus empat puluh
Rupiah) per saham, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga
Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masingmasing.
Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin
telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan
Ketua BAPEPAM No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek
dalam Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :
No.

Penjamin Emisi Efek

(jumlah saham)

Porsi Penjaminan
(Jumlah Rupiah)

%

Penjamin Pelaksana Emisi Saham
1 PT Erdikha Elit Sekuritas
Penjamin Emisi Saham
2 PT Jasa Utama Kapital Sekuritas
3 PT Artha Sekuritas Indonesia
4 PT Bosowa Sekuritas
5 PT Inti Fikasa Sekuritas
6 PT KGI Sekuritas Indonesia
7 PT Lotus Andalan Sekuritas
8 PT Minna Padi Investama Tbk
9 PT Panin Sekuritas Tbk
10 PT Pacific Sekuritas Indonesia
11 PT Phillip Sekuritas Indonesia
12 PT Profindo Sekuritas Indonesia
13 PT Victoria Securities Indonesia
Total

517.300.000

72.422.000.000

94,05

31.600.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
550.000.000

4.424.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000

5,75
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
100,00

77.000.000.000

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas
tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995
tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

202

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana
Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara
Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil
penawaran awal (bookbuilding) pada tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September
2017. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan
Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang
telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para
investor, ditetapkan harga penawaran sebesar Rp140,-(seratus empat puluh Rupiah) per saham, dan
dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Kondisi pasar saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan dari investor
Kinerja keuangan Perseroan;
Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan
mengenai industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari perusahaan publik dengan industri
yang sama yang tercatat di BEI.
7. Mempertimbangkan kinerja saham Industri yang sama dan tercatat di BEI di pasar sekunder.
Berdasarkan No. 127 Tanggal 20 Juli 2017 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam Penawaran
umum ini PT. Erdikha Elit Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan.
Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini harga Saham Perseroan akan
terus berada diatas. Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara
aktif di BEI.
PENENTUAN HARGA SAHAM TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUAT SECARA WAJAR OLEH PERSEROAN DAN
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini
adalah sebagai berikut :
1.

Akuntan Publik

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Palma Tower Lantai 18
Jl. RA Kartini II-5 Kv.06
TB Simatupang, Jakarta Selatan
Nama Partner
Emmanuel H. Pranadjaja.CA, CPA.
No. STTD
No. 193/BL/STTD-AP/2012
Tanggal STTD
27 Januari 2012
Keanggotaan Asosiasi
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1731
Surat Penunjukan
No.1237./KPC-P/IX/2016 tertanggal 16 September 2016
Pedoman Kerja
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi
Akuntan Publik (SPAP)
Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan
audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut
mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik
bertanggungjawab atas opini.
Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal Selama 3 Tahun Terakhir
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.

Perusahaan
PT Marga Abhinaya Abadi
PT. Buyung Poetra Sembada Tbk
PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk
PT. Batavia Proserindo Finance Tbk
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
PT Kino Indonesia Tbk
PT Anabatic Technologies Tbk
PT Garuda Metalindo Tbk
PT Graha Layar Prima Tbk
PT Blue Bird Tbk
PT Soechi Line Tbk
PT. Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Notaris

Nama Notaris
No. STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

Kegiatan
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham

Tahun
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2013

Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn
Gedung THE H Tower 20th Floor Suite A
Jalan HR. Rasuna Said Kav.C20-21 Kuningan
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn
322/BL/STTD-N/2010
28 Juni 2010
Ikatan Notaris Indonesia No: 014 tanggal 20 Januari 2010
No.1238./N-P/IX/2016 tertanggal 16 September 2016
Pernyataan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jawaban
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
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Pengalaman kerja Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., MKn. di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga)
tahun terakhir adalah:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3
.

Perusahaan
PT. Marga Ahinaya Abadi Tbk
PT. Nusantara Pelabuhan Handal
Tbk
PT. Alaska Industrindo Tbk
PT. Centratama Telekomunikasi
Indonesia Tbk
PT. Deemade Karya Indonesia Tbk
PT. Graha Layar Prima Tbk
PT. Garda Tujuh Buana Tbk
PT. Golden Retailindo Tbk
PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk
PT. Victoria Insurance Tbk
PT. Victoria Investama Tbk
PT. Eureka Prima Jakarta Tbk
PT. Mitra Komunikasi
NusantaraTbk
PT.Centratama Telekomunikasi
Indonesia Tbk
PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk
PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk
PT. Media Komunikasi Nusantara
Korporindo Tbk
PT. Victoria insurance Tbk
PT. Victoria Investama Tbk
PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk
PT. Victoria Investama Tbk
PT. Garda Tujuh Buana Tbk
PT. Radana Bhaskara Finance Tbk
d/h PT. HD Finance Tbk
PT. Centuri Online Tbk
PT. Laguna Cipta Griya Tbk
PT Garda Tujuh Buana Tbk

Konsultan Hukum

Nama Partner
No. STTD
Tanggal STTD
No. Anggota HKHPM
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

Kegiatan
Penawaran Umum Perdana/IPO
Penawaran Umum Perdana/IPO

Tahun
2017
2016

Rapat Umum Pemegang Saham
Penawaran Umum Terbatas

2016
2016

Rapat Umum Pemegang Saham
Penawaran Umum Terbatas
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham
Penawaran Umum Perdana/IPO

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015

Penawaran Umum Terbatas

2015

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I
Rapat Umum Pemegang saham

2015
2015

Rapat Umum Pemegang Saham

2015

Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham

2015
2015
2014
2014
2014

Rapat Umum Pemegang Saham

2014

Rapat Umum Pemegang Saham
Penawaran Umum Terbatas
Rapat Umum Pemegang Saham

2013
2013
2013

Kantor Anra & Partners Law Firm
Menara Kadin Indonesia F / 30,
Jl. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950
: Prihatno Dosoyoedhanto., SH.
: 404/PM/STTD-KH/2001
: 19 November 2001
: 200430 Tanggal 8 Desember 2004
: No. 008/KPC-LGL/IX/2016, Tanggal 05 September 2016
: Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal dan Standar Pemeriksaan Hukum dan
Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18
Februari
2005
juncto
Keputusan
HKHPM
Nomor:
KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012
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Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah
melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar
Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas
fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil
pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang
merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
Profesi Penunjang Pasar Modal
dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara
langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.
Riwayat/Pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 tahun terakhir diantaranya sebagai berikut:
No.

4
.

Nama Emiten

Kegiatan

1.

PT. Sariguna Primatirta Tbk

2017

Penawaran Umum Perdana (IPO/Go Publik)

2.

PT. Lamicitra Nusantara Tbk

2017

Delisting (Go Private)

3.

PT. Mitra Pemuda Tbk

2016

Penawaran Umum Perdana (IPO/Go Publik)

4.

PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

2015

Penawaran Umum Perdana (Go Publik)

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Nama Partner
No.STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penugasan Kerja
Pedoman Kerja

5
.

Tahun

KJPP Iwan Bachron & Rekan
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1 No. 29
Jalan RS. Fatmawati Raya No. 39 Jakarta 12150
Indonesia
Iwan Bachron G. M.Ec.Dev., MAPPI
17/BL/STTD-P/A/2006
29 September 2006
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Forum Kantor
Jasa Penilai Publik (FKJPP), Nomor Anggota: 98-S-01102
No. 001-KJPP/I/KPC/2017 tertanggal 25 Januari 2017
Standar Pelaksanaan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh MAPPI,
Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Peraturan No.VIII.C.4.
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-478/BL/2009
tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan
Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal.

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Surat Penunjukan

Plaza BII Menara 3, Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
No.1239./BAE-P/IX/2016 tertanggal 16 September 2016
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Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham
berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)
yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham
dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk
diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai
dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang
tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal
terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses
penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak
konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan
formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan
menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal Selama 3 Tahun Terakhir
No
1.

Perusahaan
PT. Buyung Poetra Sembada, Tbk

Kegiatan
Penawaran Umum Perdana Saham

Tahun
2017

2.
3. •
4. •
5. •
6. •
7. •
8. •
9. •
10.•
11.•
12.•

PT. Hartadinata Abadi, Tbk
PT.Forza Land Indonesia, Tbk
PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk
PT Capital Financial Indonesia , Tbk
PT. Paramita Bangun Sarana, Tbk
PT. Golden Plantation, Tbk
PT. Puradelta Lestari,Tbk
PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk
PT. Intermedia Capital, Tbk
PT. Chitose International, Tbk
PT. Sitara Propertindo, Tbk

Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham
Penawaran Umum Perdana Saham

2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2014
2014

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak
langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.
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XIV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI PERSEROAN
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XV.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

336

Jakarta, 3 Oktober 2017
Nomor
: 050/ANRA.1/PSH/X/2017
Lampiran : 1 (satu) bundel
Kepada Yth :
Direksi dan Pemegang Saham
PT. Kapuas Prima Coal Tbk
Ruko Elang Laut Boulevard, Blok A No.32 &33
Jl. Pantai Indah Kapuk Selatan 1 - Jakarta Barat 14460
PERIHAL : PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ATAS PT. KAPUAS PRIMA
COAL Tbk DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA
SELANJUTNYA DISEBUT (GO PUBLIK/IPO)
Dalam rangka PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk (selanjutnya disebut “PERSEROAN”), suatu
Perseroan
Terbatas
yang
didirikan
dan
menjalankan
usahanya
menurut
serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta Barat, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut IPO) Untuk
menawarkan dan menjual saham-sahamnya melalui PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut
“BEI”) sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai
nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham
Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp140,(seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam
rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) senilai Rp70.000.000.000,- (tujuh
puluh miliar Rupiah) atau sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama pada
Tanggal Penjatahan. Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan
Masyarakat akan menjadi sebesar 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan) dari modal yang telah
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan
konversi MCB. Penerbitan seluruh Saham Baru tersebut telah disetujui para pemegang saham Perseroan
sebagaimana terdapat pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 180 tanggal 19 Juni 2017, diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 103 tanggal 17 Juli 2017, yang keduanya dibuat
dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Seluruh pemegang saham
Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kami ANRA & PARTNERS Law Offices (selanjutnya disebut
“ANRA”) yang berkantor di Gedung Menara Kadin Indonesia F/30, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav
2-3 Jakarta 12950, selaku Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Nomor
Pendaftaran : 404/STTD-KH/PM/2001 tanggal 19 November 2001 dan terdaftar pada Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota 200430 sesuai Surat HKHPM

LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS

No.106/HKHPM/SK/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 telah ditunjuk oleh PERSEROAN khusus
untuk masalah ini berdasarkan Surat Penunjukan No. 008/KPC-LGL/IX/2016 tanggal 5 September 2016
untuk memberikan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT) dan PENDAPAT SEGI HUKUM
(PSH) atas PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk, dan sehubungan penelahaan Aspek Hukum atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana PERSEROAN oleh Otoritas Jasa
Keungan (“OJK) berdasarkan Surat No.S-1029A/PM.22/2017 TANGGAL 14 Agustus 2017, untuk
memberikan Laporan Perubahan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (LUT) dan PERUBAHAN PENDAPAT
SEGI HUKUM (PSH) atas PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk.
Bahwa batas waktu pelaksanaan pemeriksaan hukum oleh ANRA atas PERSEROAN yaitu sejak akta
pendirian dan akta anggaran dasar terakhir serta struktur permodalan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir
sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.
Bahwa ruang lingkup dan asumsi dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk kepentingan PERUBAHAN
PENDAPAT SEGI HUKUM yaitu sebagai berikut:

1.
2.

3.
4.

5.

PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik
Indonesia, oleh karenanya pendapat hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat
ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat dalam bahasa resmi adalah Bahasa
Indonesia dan apabila diterjemahkan dalam bahasa selain bahasa Indonesia maka apabila terjadi
pertentangan atau perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa asing tersebut maka
sebagai dokumen yang berlaku resmi adalah dokumen yang berbahasa Indonesia.
PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini hanya meliputi aspek hukum karenanya tidak
meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk didalamnya.
PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dilakukan berdasarkan penelitian atas aspek
hukum meliputi sebagai berikut :
a. Keabsahan Anggaran Dasar dan perubahaannya berserta kepemilikan saham PERSEROAN;
b. Keabsahan dan kelengkapan perijinan dan persetujuan yang kami anggap penting sehubungan
dengan usaha-usaha dan kegiatan yang diberikan kepada PERSEROAN;
c. Keabsahan kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan PERSEROAN;
d. Keabsahan penutupan asuransi harta kekayaan PERSEROAN;
e. Keabsahan dari perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting antara PERSEROAN dengan
pihak ketiga dan afiliasi;
f. Keterangan kemungkinan keterlibatan perkara PERSEROAN serta Direksi dan Komisaris
PERSEROAN dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, tata usaha Negara, perpajakan maupun
perburuhan, Badan Arbitrase dimana PERSEROAN bertempat kedudukan dan/atau melakukan
kegiatan usaha.
Dalam pemeriksaan untuk kepentingan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami
mengasumsikan bahwa :
a. Semua tanda tangan asli, semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh
PERSEROAN dalam rangka mempersiapkan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM
adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk
fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
b. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan
oleh PERSEROAN kepada kami untuk PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM adalah
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benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan
material sampai tanggal PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat;
c. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan PERSEROAN dan/atau para pejabat Pemerintah
yang mengeluarkan perijinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan
PERSEROAN serta berwenang melakukan tindakan tersebut.
d. Bahwa pernyataan tertulis yang dibuat oleh PERSEROAN serta Direksi berserta Komisaris
PERSEROAN dan Anak Perusahaan PERSEROAN adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Sehubungan dengan hal di atas ANRA & PARTNERS menyatakan bukan afiliasi dari PERSEROAN
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal.
Bahwa PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM Nomor : 050/ANRA.1/PSH/X/2017 tanggal 3
Oktober 2017 ini merupakan pengganti dari PENDAPAT SEGI HUKUM Nomor :
025/ANRA.1/PSH/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 juncto PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM
Nomor : 035/ANRA.1/PSH/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 jis PERUBAHAN PENDAPAT SEGI
HUKUM Nomor : 048/ANRA.1/PSH/IX/2017 tanggal 19 September 2017. Adapun PERUBAHAN
PENDAPAT SEGI HUKUM adalah sebagai :

I.

PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk (selanjutnya disebut “PERSEROAN”) berkedudukan di
Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN No. 3 tanggal 12 Juli
2005, dibuat dihadapan Ir. Fredy Gosyal, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Serang, yang
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C-23059 HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Agustus 2005, kemudian didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090215129923 tanggal 7 Oktober 2005 di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1722/BH.09.02/X/2005, serta diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember 2005 No.87, Tambahan
No.11645.

II.

Anggaran Dasar PERSEROAN terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham PT. Kapuas Prima Coal No.103 tanggal 17 Juli 2017 dibuat dihadapan Hasbullah
Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU0014654.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT. Kapuas Prima Coal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0153768 tanggal 18 Juli 2017, kemudian
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087539.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 18 Juli
2017, Dalam rapat diputuskan sebagai berikut :
a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan
Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada
Perseroan.
c. - Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan
melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyaksebanyaknya 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama
dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham (”Saham Yang
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Ditawarkan”), untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Negara Republik
Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Dan
pemegang saham dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk
mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.
- Menyetujui pelaksanaan menerbitkan Mandatory Convertible Bond ”MCB”, senilai
Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau sebanyak- banyaknya 500.000.000
(lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan
wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dipandang baik
dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada :
i. Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada :
ii. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris.
iii. Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan
Dewan Komisaris.
iv. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan
v. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
pada PT. Bursa Efek Indonesia.
- Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran
Umum selesai dilaksanakan.
d. Menyetujui Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun
tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka
antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK
Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-5-2008); (b)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
10/POJK.04/2017, tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Terbuka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut.
Bahwa Pendirian PERSEROAN telah sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku di Indonesia.
Bahwa perubahan nama PERSEROAN tersebut telah memperoleh persetujuan
Instansi terkait dan tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga atas perubahan nama
PERSEROAN Setelah PERSEROAN memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), PERSEROAN akan melakukan pemberitahuan kepada
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pihak/instansi pemberi ijin pokok tersebut dan kemudian melakukan perubahan nama dari
atas nama PT. KAPUAS PRIMA COAL menjadi atas nama PT. KAPUAS PRIMA COAL
Tbk atas ijin pokok tersebut.
Bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk adalah benar dan
berkesinambungan, Anggaran Dasar PERSEROAN telah sesuai dengan Peraturan BapepamLK No.IX.J.1 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 30 ayat 1
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
III.

Maksud dan tujuan PERSEROAN adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Kemudian
Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.
Kapuas Prima Coal No.103 tanggal 17 Juli 2017 dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH,
MKn, Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014654.AH.01.02.Tahun 2017
tanggal 18 Juli 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
Kapuas Prima Coal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-AH.01.03-0153768 tanggal 18 Juli 2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0087539.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan
perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Menjalankan usaha dibidang Pertambangan yang meliputi :
Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan batu bara, batuan tambang,
batu besi, tembaga dan barang tambang lainnya.
Menjalankan usaha-usaha di bidang pemborongan bidang pertambangan umum
yang meliputi pemboran, pengupasan, penggalian/penambangan, pengolahan,
pemurnian, dan kegiatan usaha terkait.
Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, pengolahan barang-barang dari
hasil pertambangan yang meliputi teko, asbak, asesoris, dan semua barang yang
terbuat dari hasil tambang dan kegiatan usaha terkait
b. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat
menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
- Melakukan usaha dibidang perdagangan yang meliputi ekspor-import, dan
perdagangan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen
tunggal, grossier, leveransir, supplier (penyalur) dari segala macam barang yang
diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri, untuk perhitungan sendiri untuk
perhitungan pihak lain atas dasar komisi.
Bahwa kegiatan usaha yang di jalankan PERSEROAN telah sesuai dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya dan tidak ada usaha lain selain dari
yang telah diuraikan diatas dan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-pokok
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik.
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Susunan permodalan dan pemegang saham PERSEROAN dalam 3 (tiga) tahun terakhir
adalah sebagai berikut:
Tahun 2015
1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kapuas Prima Coal No. 1 tanggal 4 Agustus 2015,
dibuat dihadapan Irnova Yahya, SH., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No.AHU-0940353.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015, Perubahan Akta telah
diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Kapuas Prima Coal No.AHU-AH.01.03-0955679 Tanggal 10 Agustus 2015, kemudian
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3539870.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10
Agustus 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada
tanggal 6 November 2015 No.89, Tambahan No.44189, dalam rapat diputuskan tentang :
a. Menyetujui dan mengesahkan peralihan saham milik almarhum Tuan Yudi sebanyak
5.000 lembar saham kepada ahliwarisnya, yaitu Nyonya Herawati Soetjipto.
b. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
c. Menyetujui Peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan semula
Rp 10.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 25.000.000.000,- yang akan di ambil bagian
oleh :
i.
Edy Budiman sebesar Rp 4.125.000.000,- atau sebanyak 41.250 lembar saham.
ii.
Sim Antony sebesar Rp 2.625.000.000,- atau sebanyak 26.250 lembar saham.
iii.
Kioe Nata sebesar Rp 2.250.000.000,- atau sebanyak 22.500 lembar saham.
iv.
Tuan Budimulio Utomo sebesar Rp 1.800.000.000,- atau sebanyak 18.000
lembar saham.
v.
William sebesar Rp 1.725.000.000,- atau sebanyak 17.250 lembar saham.
vi.
Haroen Soedjatmoko sebesar Rp 1.725.000.000,- atau sebanyak 17.250 lembar
saham.
vii.
Herawati Soetjipto sebesar Rp 750.000.000,- atau sebanyak 7.500 lembar
saham.
Susunan Permodalan :
Modal Dasar

:

Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing
lembar saham bernilai nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
Modal Disetor

: Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atau 100%
(seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham :
Keterangan

Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham
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250.000

Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
25.000.000.000,-.

37.500
12.500
43.750
68.750
30.000
28.750
28.750
250.000

3.750.000.000,-.
1.250.000.000,-.
4.375.000.000,-.
6.875.000.000,-.
3.000.000.000,-.
2.875.000.000,-.
2.875.000.000,-.
25.000.000.000,-.

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Kioe Nata
2.Herawati Soetjipto
3.Sim Antony
4.Edy Budiman
5.Budimulio Utomo
6.William
7.Haroen Soedjatmiko
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

0

%

15
5
17,5
27,5
12
11,5
11,5
100

0

Tahun 2016
1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tbk No. 06 tanggal 15 September 2016, dibuat
dihadapan Aldri Mandala Putra Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Kerawang, yang telah diterima tanda surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data
Perseroan PT. Kapuas Prima Coal No. AHU-AH.01.03-0085048 Tanggal 30 September
2016 didaftarkan Daftar Perseroan Nomor AHU-0114841.AH.01.11 tanggal 30
september 2016, dalam rapat diputuskan tentang : pengalihan/jual beli surat saham
sebanyak 81.250, yaitu sebagai berikut :
a. Sebanyak 4.000 saham milik Herawaty Soetjipto kepada Sim Antony berdasarkan
Akta Jual Beli Saham No.07 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala
Putra Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
b. Sebanyak 3.275 saham milik Herawaty Soetjipto kepada Budi Mulio Utomo
berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 08 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan
Aldri Mandala Putra Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Kerawang.
c. Sebanyak 1.450 saham milik Herawaty Soetjipto kepada Haroen Soedjatmoko
berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.09 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri
Mandala Putra Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
d. Sebanyak 1.425 saham milik Herawaty Soetjipto kepada William berdasarkan Akta
Jual Beli Saham No.10 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra
Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
e. Sebanyak 2.350 sahaam milik Herawaty Soetjipo kepada Kioe Nata berdasarkan Akta
Jual Beli Saham No.11 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra
Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
f. Sebanyak 1.325 saham milik Edy Budiman kepada Kioe Nata berdasarkan Akta Jual
Beli Saham No.12 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri Mandala Putra Johan,
SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
g. Sebanyak 67.425 saham milik Edy Budiman kepada PT. Sarana Inti Selaras
berdasarkan Akta Jual Beli Saham N0.13 tanggal 15 Sept 2016 dibuat dihadapan Aldri
Mandala Putra Johan, SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kerawang.
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Susunan Permodalan :
Modal Dasar

:

Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing
lembar saham bernilai nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
Modal Disetor

: Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atau 100%
(seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.
Susunan Pemegang Saham:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Kioe Nata
2.Sim Antony
3. PT. Sarana Inti Selaras
4. Budimulio Utomo
5.William
6. Haroen Soedjatmiko
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

Ninai Nominal Rp100.000 Setiap Saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)
250.000
25.000.000.000,-.
41.175
47.750
67.425
33.275
30.175
30.200
250.000
0

4.117.500.000,-.
4.775.000.000,-.
6.742.500.000,-.
3.327.500.000,-.
3.017.500.000,-.
3.020.000.000,-.
25.000.000.000,-.

Persentase
%

16.47
19.1
26.97
13.31
12.07
12.08
100

0

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kapuas Prima Coal No. 05 tanggal 7 November
2016, dibuat dihadapan Irnova Yahya, SH. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. AHU-0021594.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016,
kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136768.AH.01.11 Tahun 17
November 2017, dalam rapat diputuskan tentang peningkatan modal dasar perseroaan
dari Rp.25.000.000.000,-.menjadi Rp.1.000.000.000.000,-. saham dan peningkatan
modal setor dari Rp.25.000.000.000,-. Mejadi Rp.250.000,000,000,-. Yang disetor
penuh oleh para pemegang saham sebagai berikut :
a. PT. Sarana Inti Selaras senilai Rp.60.682.500.000,- atau sebanyak 606.825 lembar
saham.
b. Sim Antony senilai Rp. 42.975.000.000,- atau sebanyak 429.750 lembar saham.
c. Kioe Nata senilai Rp.37.057.500.000,- atau sebanyak 370.575 lembar sahm.
d. Budi Mulio Utomo senilai Rp.29.947.500.000. atau sebanyak 299.475 lembar
saham.
e. Haroen Soedjatmiko senilai Rp.27.180.000.000,- atau sebanyak 271.800 lembar
saham.
f. William senila Rp.27.157.500.000,- atau sebanyak 271.575 lembar saham.
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Bahwa susunan permodalan tidak mengalami perubahan dan perubahan hanya pada susunan
pemegang saham, yaitu sebagai berikut :
Susunan permodalan
Modal Dasar

: Rp. 1.000.000.000.000 (satu trilyun
rupiah) terbagi atas
10.000.000 (Sepuluh Juta Saham) lembar saham, masing-masing
lembar saham bernilai nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) terbagi
atas 2.500.000 (dua Juta lima Ratus ribu) lembar saham.
Modal Disetor

: Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) terbagi
atas 2.500.000 (dua Juta lima Ratus ribu) lembar saham. atau
100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT. Sarana Inti Selaras
2.Sim Antony
3. Kioe Nata
4. Budimulio Utomo
5. Haroen Soedjatmiko
6. William
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

Ninai Nominal Rp100.000 Setiap Saham
Persentase
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal (Rp)
%
10.000.000
1.000.000.000.000,-.
674.250
477.500
411.750
332.750
302.000
301.750
2.500.000

67.425.000.000,-.
47.750.000.000,-.
41.175.000.000,-.
33.275.000.000,-.
30.200.000.000,-.
30.175.000.000,-.
250.000.000.000,-.

7.500.000

750.000.000.000,-.

26.97
19.1
16.47
13.31
12.08
12.07
100

Tahun 2017
1. Berdasarkan Kemudian Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. KAPUAS PRIMA COAL Tbk No. 14 tanggal 26 Januari 2017
yang dibuat di hadapan Irnova Yahya,SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No. AHU-0003061.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017, kemudian didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016125. Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017, susunan
permodalan dan pemegang saham yaitu sebagai berikut :
Susunan permodalan :
Modal Dasar
:

Modal Ditempatkan :

Rp.1.600.000.000.000,-. (satu trilyun enam ratus milyar rupiah),
terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas milyar) lembar saham,
masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus
rupiah).
Rp.400.000.000.000,-. (empat ratus milyar rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham.
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Modal Disetor

:

Rp.400.000.000.000,-. (empat ratus milyar rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham atau 100% (seratus
persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan

Susunan Pemegang Saham PERSEROAN :
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT. Sarana Inti Selaras
2.Sim Antony
3. Kioe Nata
4. Budimulio Utomo
5. Haroen Soedjatmiko
6. William
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.-. Setiap Saham
Persentase
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
%
(Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000,-.
1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000

107.880.000.000,-.
76.400.000.000,-.
65.880.000.000,-.
53.240.000.000,-.
48.320.000.000,-.
48.280.000.000,-.
400.000.000.000,-.

12.000.000.000

1.200.000.000.000,-.

26.97
19.1
16.47
13.31
12.08
12.07
100

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Kapuas Prima Coal Tbk No. 136
tanggal 21 Februari 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH. MKn, Notaris
di Jakarta Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
dengan
Surat
Keputusan
No.
AHU0004921.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, kemudian didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-002656.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017.
Dalam rapat diputuskan sebagai berikut :
a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui perubahan perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau
disingkat Tbk.
c. Menyetujui penawaran umum perdana (Intial Public Offering/IPO) Perseroan
melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel). Perseroan
sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) lembar saham, untuk ditawarkan
kepada masyarakat baik diwilayah Negara Republik Indonesia maupun Internasional
untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Bahwa susunan permodalan dan susunan pemegang saham, yaitu sebagai berikut :
Modal Dasar

:

Rp. 1.600.000.000.000 (satu trilyun enam ratus milyar rupiah)
terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas milyar) lembar saham,
masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.100,-.
(seratus rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp.400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham.
Modal Disetor

: Rp.400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) terbagi atas
4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham. lembar saham.
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atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah
ditempatkan.
Susunan Pemegang Saham :
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT. Sarana Inti Selaras
2.Sim Antony
3. Kioe Nata
4. Budimulio Utomo
5. Haroen Soedjatmiko
6. William
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

3.

Nilai Nominal Rp100.-. Setiap Saham
Persentase
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
%
(Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000,-.
1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000

107.880.000.000,-.
76.400.000.000,-.
65.880.000.000,-.
53.240.000.000,-.
48.320.000.000,-.
48.280.000.000,-.
400.000.000.000,-.

12.000.000.000

1.200.000.000.000,-.

26.97
19.1
16.47
13.31
12.08
12.07
100

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Kapuas Prima Coal No.103 tanggal
17 Juli 2017 dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta
Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014654.AH.01.02.Tahun 2017
tanggal 18 Juli 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
PT. Kapuas Prima Coal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-AH.01.03-0153768 tanggal 18 Juli 2017, kemudian didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087539.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017,
Dalam rapat diputuskan sebagai berikut :
a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan
Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada
Perseroan.
c. - Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO)
Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel)
Perseroan sebanyak-sebanyaknya 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar
saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham
(”Saham Yang Ditawarkan”), untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah
Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di PT Bursa
Efek Indonesia. Dan pemegang saham dengan ini menyatakan dan
mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru
dikeluarkan tersebut.
- Menyetujui pelaksanaan menerbitkan Mandatory Convertible Bond ”MCB”,
senilai Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau sebanyak- banyaknya
500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama. Dan selanjutnya
memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk
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mengambil tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal
tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada :
i. Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada :
ii. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris.
iii. Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan
Dewan Komisaris.
iv. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan
v. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh pada PT. Bursa Efek Indonesia.
- Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah
Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
d. Menyetujui Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi
Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam
Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas
Mei dua ribu delapan (14-5-2008); (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.04/2017, tentang
perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut.
Bahwa susunan permodalan dan susunan pemegang saham tidak mengalami
perubahan, yaitu sebagai berikut :
Modal Dasar

:

Rp. 1.600.000.000.000 (satu trilyun enam ratus milyar
rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas milyar)
lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai
nominal Rp.100,-. (seratus rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp.400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) terbagi
atas 4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham.
Modal Disetor

: Rp.400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) terbagi
atas 4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham. lembar
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saham. atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang
telah ditempatkan.
Susunan Pemegang Saham :
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT. Sarana Inti Selaras
2.Sim Antony
3. Kioe Nata
4. Budimulio Utomo
5. Haroen Soedjatmiko
6. William
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100.-. Setiap Saham
Persentase
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
%
(Rp)
16.000.000.000
1.600.000.000.000,-.
1.078.800.000
764.000.000
658.800.000
532.400.000
483.200.000
482.800.000
4.000.000.000

107.880.000.000,-.
76.400.000.000,-.
65.880.000.000,-.
53.240.000.000,-.
48.320.000.000,-.
48.280.000.000,-.
400.000.000.000,-.

12.000.000.000

1.200.000.000.000,-.

26.97
19.1
16.47
13.31
12.08
12.07
100

Bahwa riwayat permodalan, peningkatan modal disetor dan seluruh peralihan kepemilikan
pemegang saham yang tertuang dalam akta-akta PERSEROAN adalah benar dan sah serta
berkesinambungan, peningkatan modal disetor dan seluruh peralihan kepemilikan pemegang
saham sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan di bidang pasar modal.
Bahwa PERSEROAN telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang
Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PERSEROAN dan Daftar Khusus
yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta
keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan
Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
IV.

Pada saat PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan susunan Direktur dan Komisaris,
berdasarkan Kemudian Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT. Kapuas Prima Coal No.103 tanggal 17 Juli 2017 dibuat
dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-0014654.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 dan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kapuas Prima Coal dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.030153768 tanggal 18 Juli 2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0087539.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017, susunan Direksi dan Komisaris
PERSEROAN yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen

: Harjanto Widjaja
: Hendra Susanto William
: Padli Noor
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Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
: Sim Antony
Komisaris
: Kioe Nata
Komisaris Independen : Ifiandiaz Nazsir
a. Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatanya telah
sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN Pasal 10, Pasal 13, Undang-undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik:
i. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
ii. Cakap melakukan perbuatan hukum
iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. 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 dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas
Jasa Keuangan.
d). Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e). Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten
atau Perusahaan Publik.
b. PERSEROAN telah mengangkat Ifiandiaz Nazsir sebagai Komisaris Independen yang
telah memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan
Publik sebagai berikut :
1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut;
3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik,
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten
atau Perusahaan Publik tersebut; dan
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c.

4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan.
Bahwa sampai dengan dibuatnya PENDAPAT SEGI HUKUM ini PERSEROAN telah
membentuk Komite Audit, Unit Audit Internal dan menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai
berikut :
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik jo.
Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Direksi PT.
Kapuas Prima Coal Tbk menunjuk Lucky Tajo sebagai Sekretaris Perusahaan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kapuas Prima Coal Tbk No. 001/KPCTBK/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo.
Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat,
PERSEROAN telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KPC-TBK/II/2017 tanggal 28 Februari 2017,
dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Ifiandiaz Nazsir
Anggota : 1. Sim Antony
2. Kioe Nata
Dalam rangka memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Audit,
PERSEROAN telah menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang
telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT. Kapuas Prima Coal Tbk tertanggal 28
Pebruari 2017.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 56/POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit
Internal, Direksi PERSEROAN menunjuk Hendra Susanto William sebagai Kepala Unit
Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 003/KPCTBK/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017.
PERSEROAN telah menyusun Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang
telah ditandatangani oleh Direksi PERSEROAN tertanggal 28 Pebruari 2017 dan telah
disetujui oleh Dewan Komisaris PERSEROAN.
Piagam Audit Internal diterbitkan sebagai pedoman bagi auditor PERSEROAN supaya
dapat melaksanakan tugasnya secara professional sehingga memperoleh hasil audit
yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal
maupun eksternal.
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Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Publik, PERSEROAN telah membentuk Komite Nominasi dan Renumerasi dengan
masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini
menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KPC-TBK/II/2017
tanggal 28 Pebruari 2017, dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Ifiandiaz Nazsir
Anggota : 1. Evelyne Kioe
2. Glenn Eduard Bernardus Pontoh

V.

Sehubungan dengan kegiatan usaha utamanya sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang
Pertambangan, PT. Kapuas Prima Coal Tbk telah memiliki Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT. Kapuas Prima Coal berdasarkan surat keputusan Bupati Lamandau No.
Ek.540/02/1/2010 tertanggal 27 Januari 2010 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
berdasarkan surat Keputusan Bupati Lamandau No. Ek540/06/VIII/2012 tertanggal 31 Juli 2012
tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi, Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama
PERSEROAN berdasarkan surat Keputusan Bupati Lamandau No. 54/188/PTB/IX/2007
tertanggal 06 September 2007, PERSEROAN memiliki Sertifikat Clear and Clean No.
34/Min/33A/2012 yang diberikan Bupati Lamandau atas Operasi Produksi pada tanggal 23 Mei
2012, PERSEROAN telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih
Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
No. 188.44/1173/2013 tertanggal 31 Desember 2013, PERSEROAN telah memperoleh Izin
Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) berdasarkan surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/1174/2013 tertanggal 31 Desember 2013,
PERSEROAN telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Besi (Fe)
dan Logam Dasar (Pb, Zn) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.
188.44/1175 /2013 tertanggal 31 Desember 2013, PERSEROAN telah memperoleh Izin
Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Besi (Fe) dan Logam Dasar (Pb, Zn) berdasarkan surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/1176/2013 tertanggal 31 Desember 2013,
PERSEROAN telah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Kabupaten Lamandau No.700/61/ II.2/DESDM tanggal 31
Juli 2017tentang Perpanjangan Ijin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan Dan Penggunaan
Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan Umum PT. Kapuas Prima Coal, Surat Izin ini
berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019. PERSEROAN telah memiliki Surat Izin
No.SI/7608/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk Pemilikan, Penguasaan Dan Penyimpanan
Bahan Peledak Perpanjangan Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019.
Bahwa PERSEROAN telah memiliki Surat Izin No.SI/07/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017
tentang Pembuatan/Mixing Bahan Peledak guna menunjang usaha penambangan bijih besi dan
logam dasar di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantika Raya Kabupaten Lamandau ,
Propinsi Kalimantan Tengah. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 sejak
tanggal dikeluarkan, PERSEROAN telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk
Eksploitasi Bijih Besi Dan Logam Dasar Serta Sarana Penunjangnya Seluas 390,88 Hektar Pada
Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.713/Menhut-II/2009 tertanggal 19
Oktober 2009, Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi
bijih besi DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama
16

LAW OFFICE
ANRA & PARTNERS

PERSEROAN di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah seluas 1.127,24 hektar
berdasarkan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/1/PP-PKH/PMDN/2015 tertanggal 12
Mei 2015, Berdasarkan surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 591/19/S.ket/2015 tertanggal
20 Agustus 2015 tentang Perpanjangan izin lokasi untuk pembangunan pabrik timbal (Pb) – seng (Zn)
dan sarana pendukung terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), Berdasarkan surat Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-52/PP008 tertanggal 12 Oktober 2015 tentang
Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja dan
daerah lingkungan kepentingan pelabuhan kumai guna menunjang kegiatan usaha di bidang pertambangan
bijih besi dan mineral, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.271/24.IPB.7/31.72/1.824.27/e/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara kepada PT. Kapuas Prima Coal Tbk, Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) No. 066/00032/KPTP/SITU/2012 tanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan
oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kantor Pusat
PT. Kapuas Prima Coal Tbk dengan alamat di Ruko Elang Laut Boulevard Blok A32 & 34, Jl. Pantai
Indah Selatan 1 RT/RW: 002/003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor :
1041/24.3PT.7/31.72/-1.824.27/E/2017 tanggal 3 Oktober 2017, Nomor TDP : 09.01.1.46.56240 dan
berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2022.P dan Kantor Cabang dengan alamat di Jl. Pelabuhan
Kalap RT. 18 Kelurahan Kumai, Kecamatan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan dengan No. Pendaftaran: 15.05.1.07.00171
tanggal 06 Juni 2016, Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Kapuas Prima Coal Kantor Pusat
No. 3/27.1BU/31.72.01.1002/-071.562/e/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Unit
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kamal Muara, yang berlaku sampai dengan tanggal 11
Januari 2022 dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Kantor Cabang No. 190/KPPT/XI/2012
tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu, yang berlaku sampai dengan tanggal 01 November 2017, Surat
Keterangan Izin Gangguan / HO No. 066/00032/KPTP/HO/2012 tanggal 8 November 2012 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,
PERSEROAN memiliki Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090410430-B tanggal 27
Mei 2016, PERSEROAN memiliki Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan
Hasil Pengolahan Dan Pemurnian (ET-PPHPP) berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri No. 92/DAGLU/ET-PPHPP/5/2014 tertanggal 26 Mei 2014, PERSEROAN telah
memperoleh persetujuan UKL UPL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau No.
660.1/507/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, Keputusan Bupati Lamandau tentang kelayakan
lingkungan kegiatan pertambangan bijih besi dan logam dasar, PERSEROAN telah memperoleh
persetujuan / pengesahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2015 atas nama PT.

Kapuas Prima Coal berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Lamandau Dinas Pertambangan
dan Energi No. 540/91/PTB/IV/2015 pada tanggal 10 April 2015 dan telah memperoleh
persetujuan / pengesahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2016 atas
nama PT. Kapuas Prima Coal berdasarkan Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah No. 540/674/Tamben pada tanggal 06 Juni 2016. PERSEROAN
telah menerima Surat Persetujuan No : 1858/32/DJB/2017 tanggal 18 September 2017 dari
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral perihal Permohonan Persetujuan Pencatatan Saham (listing) di Bursa Efek Indonesia
“Sampai dengan PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan perijinan yang dimiliki
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PERSEROAN saat ini masih berlaku, Dengan demikian PERSEROAN telah memenuhi seluruh
perijinan yang material untuk melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum
dalam Anggaran Dasar PERSEROAN. Dalam hal perijinan telah berakhir masa berlakunya,
PERSEROAN akan melakukan perpanjangan atas perijinan tersebut”

VI.

Bahwa sampai dengan PENDAPAT SEGI HUKUM ini dibuat PERSEROAN telah
melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan dan ketenagakerjaan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. PERSEROAN telah memiliki Peraturan Perusahaan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
No.23/PP/B/I/D/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan
PT. Kapuas Prima Coal. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung tanggal 18 Januari 2017
sampai dengan 18 Januari 2019 dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT. Kapuas Prima Coal
berdasarkan Tanda Terima Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Tanda
Bukti Penerimaan Permohonan 2368/46000/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017 (Lampiran
PERSEROAN). Adapun Jumlah tenaga kerja/karyawan yang dilaporkan dalam Wajib Lapor
Ketenagakerjaan adalah 195 orang keseluruhannya Warga Negara Indonesia. Kewajiban
mendaftar kembali tanggal 9 Januari 2018. PERSEROAN telah mendapat Perpanjangan
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan
Tenaga
Kerja
Dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
No.
KEP.379/Disnakentrans/PKPTK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 berlaku sampai dengan 31 Juli
2018, PERSEROAN telah mendapat Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : KEP.570/04/P-RPTKA/VIII/DPMPTSP-2017 tanggal 30 Agustus 2017.
Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing PERSEROAN berlaku
sampai dengan 30 September 2018. PERSEROAN telah mengikutsertakan seluruh tenaga
kerjanya dalam kepersertaan BPJS dan telah membayar upah minimum propinsi yang berlaku di
wilayahnya tempat tenaga kerja itu bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERSEROAN saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan
dengan ketenagakerjaan dan Pengadilan Pajak sehubungan dengan perpajakan.

VII. Pada saat PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan PERSEROAN saat ini telah mengajukan
Permohonan Pendaftaran Merek Dagang tanggal 17 Oktober 2016, dengan Kelas Barang/Jasa :
16, atas merek KPC dengan warna etiket : Hijau, Kuning dan Putih. Di Direktorat Jenderal Hak
kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang merek.
VIII. Pada saat PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan PERSEROAN saat ini memiliki
dan/atau menguasai secara sah harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.
Bahwa harta kekayaan benda tidak bergerak saat ini tidak dilakukan penutupan asuransi
sedangkan benda bergerak PERSEROAN untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang/Tambang yang
sifatnya material seluruhnya telah diasuransikan yang mencakup seluruh resiko-resiko penting
yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Harta kekayaan PERSEROAN saat ini tidak sedang
tersangkut/terlibat dalam suatu perkara atau perselisihan hukum (baik perkara perdata, perkara
pidana dan perkara tata usaha negara).
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IX.

Bahwa harta kekayaan PERSEROAN yang dijadikan jaminan apabila di eksekusi tidak akan
berdampak material terhadap kelangsungan usaha PERSEROAN karena perseroan selalu
menjaga lequiditas kekayaan PERSEROAN dan pelaksanaan jaminan telah dilakukan sesuai
dengan anggaran dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X.

Pada saat PENDAPAT SEGI HUKUM ini dikeluarkan, PERSEROAN mempunyai penyertaan :
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di PT. Kapuas
Prima Citra, berkedudukan di Surabaya.

XI.

Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya
emisi saham akan dipergunakan sebagai berikut:
1. Sebesar 80% (delapan puluh persen) yang digunakan untuk belanja modal antara lain
eksplorasi dan pembangunan infrastruktur.
Perseroan akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2017 untuk
memenuhi target produksi di tahun 2018. Jumlah dana yang diperlukan untuk eksplorasi dan
pengembangan infrastruktur diperkirakan sebesar Rp.70 miliar. Sebesar Rp.10,8 miliar akan
digunakan untuk Eksplorasi dan sebesar Rp.59,2 miliar akan digunakan untuk pembangunan
Infrastruktur.
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk memperkuat modal kerja antara lain :
belanja operasional dan lain lain.
Perseroan memiliki rencana penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan pada Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.
Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini
secara periodik kepada pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan
melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16
Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban
pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil
penawaran umum telah direalisasikan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana saham, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dan (ii) memperoleh
persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK
No.30/2015.
Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi
Materail atau Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya
mengacu pada Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama dan Peraturan No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu.

XII. PERSEROAN telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham No.128 tanggal 20 Juli 2017 dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris
di Jakarta Selatan, Perseroan diwakili oleh Harjanto Widjaja, selaku Direktur Utama PT. Kapuas
Prima Coal Tbk dan PT. Sinartama Gunita diwakili oleh Kurniawan Udjaja, selaku Direktur
Utama. PERSEROAN telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
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Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan Terbatas PT. Kapuas Prima Coal Tbk Nomor :
127 tanggal 20 Juli 2017 dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH,MKn, Notaris di
Jakarta Selatan. PERSEROAN diwakili oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama dan
Agus Kurniawan, selaku Direktur perseroan terbatas PT. Erdikha Elit Sekuritas yang diubah
dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT
Kapuas Prima Coal Tbk Nomor : 128 tanggal 23 Agustus 2017, dibuat di hadapan Hasbullah
Abdul Rasyid, SH, MKN di Jakarta Selatan, antara Harjanto Widjaja, selaku Direktur Utama
yang mewakil perseroan terbatas PT Kapuas Prima Coal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara,
Untuk selanjutnya disebut “EMITEN”; dan Agus Kurniawan bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur yang mewakili Direksi yang mewakili untuk perseroan terbatas PT. Erdikha
Elit Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT.
Kapuas Prima Coal Tbk. No. 18 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan antara PERSEROAN dalam hal ini diwakili
oleh Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama dengan PT Erdikha Elit Sekuritas,
berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Agus Kurniawan selaku Direktur
Utama dan EMITEN atas rekomendasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menunjuk
Sindikasi Penjamin Emisi Efek yaitu : PT. Lotus Andalan Sekuritas berkedudukan di Jakarta
Pusat diwakili Wientoro Prasetyo selaku Direktur Utama, PT. Minna Padi Investama
Sekuritas Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili Djoko Joelijanto selaku Direktur
Utama, PT Jasa Utama Capital Sekuritas berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili Deddy
Suganda Widjaja selaku Direktur Utama, PT. Profindo Sekuritas Indonesia berkedudukan di
Jakarta Selatan diwakili Karman Pamurahardjo selaku Presiden Direktur, PT. Artha Sekuritas
Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan di wakili Alvin Tenggono mewakili Hambali
Hazali dan Suparno Sulina dalam hal ini selaku Direktur Utama dan Direktur, PT. KGI
Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili Antony selaku Direktur Utama,
PT. Panin Sekuritas Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili Prama Nugraha selaku
Direktur dan bertindak mewakili Rosmini Lidarjono selaku Wakil Presiden Direktur, PT.
Victoria Securities Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili R. Agustinus Wisnu
Widodo selaku Direktur, PT. Inti Fikasa Sekuritas berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili
Yusuf Salim, SE selaku Direktur, PT. Bosowa Sekuritas berkedudukan di Jakarta Selatan
diwakili Doktorandus Zaki Mubarak selaku Direktur, PT. Pacific Sekuritas Indonesia
berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili Edy Soetrisno selaku Direktur Utama, PT. Phillip
Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili Doktorandus Mangandar
Nababan mewakili Daniel Tedja selaku Direktur Utama. Selanjutnya PERSEROAN telah
melakukan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor
Pendaftaran : SP-008/SHM/KSEI/317tanggal 10 Agustus 2017 antara PT. Kustodian Sentral
Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili ole Widyasari Dewi
Friderica (Direktur Utama), selanjutnya disebut “KSEI” dengan PERSEROAN dalam hal ini
diwakili oleh Harjanto Widjaja (Direktur Utama) selanjutnya disebut “Penerbit Efek”.
PERSEROAN juga telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan
Efek tanggal 11 Agustus 2017 antara PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) berkedudukan di
Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Sulistyo Budi (Direktur) dan Hamdi Hassyarbaini
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(Direktur) selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan PERSEROAN dalam hal ini diwakili
oleh Harjanto Widjaja (Direktur Utama).
Perjanjian-perjanjian untuk penawaran umum yang telah ditandatangani oleh PERSEROAN
dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO)
tersebut adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan
Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIII.

Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat PERSEROAN telah sesuai dengan anggaran
dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjianperjanjian yang telah dilakukan oleh PERSEROAN dengan Pihak Ketiga, Perjanjianperjanjian yang dibuat PERSEROAN adalah sah dan mengikat serta tidak saling
bertentangan/melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar
Modal dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi Pemegang Saham Publik.
PERSEROAN telah memperoleh persetujuan dari :
a) PT. Bank Central Asia Tbk dengan Surat Persetujuan No.03894/BLS/2017 tanggal 2
Maret 2017 Perihal : Pemberitahuan Pemberian Kredit.
b) PT. Bank Central Asia Tbk dengan Surat Persetujuan No.1226/W10/2017 tanggal 06
September 2017 perihal : Persetujuan Syarat Kredit.
c) PT. Bank DBS Indonesia dengan Surat No. 1068/IX/DBSI/IBG-JKT/2017 tanggal 6
September 2017, perihal : Pemberitahuan Persetujuan Penerbitan MCB.

XIV. Bahwa atas rencana PERSEROAN melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya
disebut Go Publik/IPO) melalui PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”)
sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai
nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat
(”Saham Yang Ditawarkan”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga
Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada
saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran
Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar
Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham
baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) senilai
Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) atau sebesar500.000.000 (lima ratus juta) lembar
saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan. Dengan dilaksanakannya konversi MCB
bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham
Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 20,79% (dua puluh koma
tujuh sembilan) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah
Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB. Penerbitan seluruh Saham
Baru tersebut telah disetujui para pemegang saham Perseroan sebagaimana terdapat pada Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 180 tanggal 19 Juni 2017, diubah dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 103 tanggal 17 Juli 2017, yang keduanya dibuat dihadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Penawaran Umum Perdana (Go Publik/IPO) telah
sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh PERSEROAN dengan Pihak Ketiga,
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Perjanjian-perjanjian yang dibuat PERSEROAN adalah sah dan mengikat serta tidak saling
bertentangan/melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
dan tidak dibatasi oleh perjanjian-perjanjian dibuat dengan Pihak Ketiga.

XV.

Bahwa atas rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go
Publik/IPO) sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia PERSEROAN telah mengungkapkan
dalam Prospektus, semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak
menyesatkan, bahwa aspek hukum dalam Prospektus adalah benar.

XVI. Bahwa sampai dengan tanggal Pembuatan PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM,
PERSEROAN dan para Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ditemukan adanya
Sengketa/Perkara yang terdaftar di badan-badan Pengadilan Negeri/Niaga, Pengadilan
Pajak,PTUN dan BANI, PERSEROAN tidak tersangkut dalam perkara pidana, perkara tata
usaha negara termasuk perkara/perselisihan perburuhan, Hak Cipta, Merek ataupun Patent dan
perkara perdata, perkara pidana yang melibatkan PERSEROAN dan para Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negative bagi kelangsungan usaha
PERSEROAN Saat ini PERSEROAN tidak sedang berperkara baik di badan-badan Peradilan
maupun sengketa hukum/perselisihan diluar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara
material terhadap kelangsungan usaha.
Demikian PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini kami buat dengan sebenarnya dalam
kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi. Selanjutnya kami
bertanggung jawab sepenuhnya atas materi PERUBAHAN PENDAPAT SEGI HUKUM ini.
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PRIHATNO DOSOYOEDHANTO, S.H.
STTD : No. 404/PM/STTD-KH/2001
HKHPM No Anggota 200430

Tembusan :
1. Yth. : Ketua Executif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. : Ketua Bursa Efek Indonesia
3. A r s i p.
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Kode KCMI: Pernyataan Cadangan

PT Kapuas Prima Coal

RINGKASAN EKSEKUTIF
SMG Consultants Indonesia (SMGC) dipilih oleh PT Kapuas Prima Coal (KPC) untuk
mempersiapkan estimasi cadangan independen atas Tambang Terbuka Timbal-Seng-Perak
untuk area konsesi KPC. Laporan ini menyatakan estimasi Cadangan yang terkandung di dalam
area konsesi terhitung pada tanggal 1 April 2016, sesuai tanggal survey tambang terakhir.
Laporan telah dipersiapkan sesuai dengan penafsiran SMGC atas persyaratan-persyaratan
pedoman pelaporan dari Kode Pelaporan hasil Eksplorasi, Sumberdaya Mineral dan Cadangan
Bijih Indonesia - Komite Cadangan Mineral Indonesia (“KCMI”) dari Perhimpunan Ahli
Pertambangan Indonesia pada tahun 2011.
Proyek KPC adalah tambang timbal, seng, perak yang beroperasi dengan luas 5.569 hektar,
terdiri atas dua konsesi pertambangan yang terletak di Lamandau, Kalimantan Tengah,
Indonesia. Terletak 200 km di Utara Pangkalan Bun, kota terdekat di Kalimantan Tengah. Ijin
konsesi yang dipegang adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi. Lahan seluas 2.100
hektar diberikan pada tanggal 27 Januari 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 September
2037, lahan selebihnya seluas 3.469 hektar diberikan pada tanggal 6 Juli 2012 dan berlaku
sampai dengan tanggal 6 September 2032.
Konsesi KPC termasuk dalam daftar “clean and clear" di Direktorat Jenderal Sumberdaya
Mineral Pemerintah Indonesia.
Hutan (jika ada) di Indonesia pada umumnya diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi (HP), yaitu
hutan yang dapat ditebang untuk keperluan industri (umumnya kayu), atau Hutan Lindung (HL)
yaitu Hutan yang dilindungi. Sesuai peraturan dari pemerintah, dimungkinkan untuk
mendapatkan izin apabila menghendaki untuk meminjam tanah yang diklasifikasikan sebagai HP
untuk digunakan dalam kegiatan penambangan. Izin tersebut disebut sebagai "izin pinjam pakai
kawasan hutan" (IPPKH). Zonasi Kehutanan untuk area konsesi KPC mencakup Hutan Produksi
Terbatas (HPT), sehingga diperlukan IPPKH untuk wilayah proyek KPC. Saat ini IPPKH 2009
hanya mencakup area seluas 390,9 ha. Kawasan IPPKH 2009 ini seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 2.2 telah membatasi kegiatan pertambangan saat ini.
KPC telah mengajukan permintaan untuk memperluas wilayah IPPKH-nya, yang disebut sebagai
IPPKH 2015 di seluruh wilayah konsesi. Persetujuan prinsip IPPKH 2015 yang mencakup
1.127,24 ha (Gambar 2.2) ditandatangani 12 Mei 2015, diharapkan KPC akan memperoleh
persetujuan akhir pada tanggal 1 September 2016. Jika IPPKH 2015 tidak disetujui pada waktu
tersebut, jadwal penambangan yang sudah direncanakan pada laporan ini akan tertunda.
Dampak hal ini terhadap Estimasi Cadangan tidak materiil.
Endapan tambang di KPC ditemukan di tahun 1987 oleh PT Tebolai Seng Perdana (Tebolai)
yang melaksanakan dua program pengeboran eksplorasi dari tahun 1987 sampai dengan 1997.
Program pertama, dari tahun 1987 sampai dengan 1991 diselesaikan berdasarkan arahan dari
Renison Goldfields Limited. Program kedua sejak tahun 1992 sampai dengan 1997 diselesaikan
berdasarkan arahan dari Scorpion Resources Pty Ltd. Berdasarkan hasil eksplorasi sejak tahun
1997, teridentifikasi empat blok target prioritas. Blok-blok tersebut dinamakan Gossan, Ruwai,
Karim dan Gojo. Sebagian besar pengeboran eksplorasi telah terjadi di Blok Ruwai 1. KPC
memulai suatu program eksplorasi berkelanjutan di tahun 2005. Pengeboran di Ruwai, Gojo dan
Karim dimulai di tahun 2008. Eksplorasi atas Blok Gossan SW dimulai di tahun 2012. Total
sebanyak 332 lubang bor dengan total kedalaman 37.075 m telah dibor oleh KPC. Ekplorasi
masih berjalan pada saat laporan ini dibuat.
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Interpretasi data geofisika terbaru di ilustrasikan pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa di dalam
area konsesi masih terdapat kegiatan eksplorasi yang tersisa. Hanya sedikit dari target yang
kegiatan eksplorasinya telah selesai secara terperinci. KPC menyiapkan anggaran dan suatu
program eksplorasi terperinci untuk bisa menggambarkan target-target tersebut dalam waktu
dekat.
Sebagai bagian dari program Jaminan Mutu / Kendali Mutu (QA/QC), SMGC merekomendasikan
5 % dari jumlah awal keseluruhan sampel yang mengandung Pb-Zn-Ag di dalam program
pengeboran KPC untuk dianalisa dan dicek silang dengan laboratorium eksternal. Setelah
mengkaji data pendahuluan QA/QC, hubungan antara pengujian awal kadar logam KPC dari
berbagai cakupan metode dan pengujian ulang kadar logam KPC oleh AAS, tampak bahwa
teknik regresi sederhana tidak memadai untuk memberikan koreksi terhadap pengujian historis
kadar. Hal ini terutama dikarenakan perbedaan ketepatan dari berbagai metode analisa. SMGC
mengunakan metode inferensi Bayesian dimana nilai yang digunakan dalam estimasi nilai kadar
adalah rata-rata nilai yang ditetapkan oleh beragam metode. Sejujurnya, hal ini seharusnya
diukur secara bobot berdasarkan variasi terbalik dari kesalahan analisa dari masing-masing
metode. Pada saat penulisan laporan ini, varian dari pengujian ulang kadar logam oleh AAS
belum bisa diterapkan ke tingkat statistik. SMGC telah merekomendasikan pengujian ulang
kadar logam lebih lanjut oleh AAS agar memungkinkan hal ini untuk diterapkan.
Interpreatsi geologi dari badan bijih (model kerangka tiga dimensi) adalah korelasi antar lubanglubang pengeboran. Badan bijih terbentuk berdasarkan litologi dari domain tipe skarn. Litologilitologi domain skarn mencakup: skarn garnet, skarn epidot, skarn klorit epidot, skarn garnet
epidot, skarn klorit epidot, gossan, skarn batu gamping, skarn klorit garnet, skarn magnetit, dan
sulfida masif.
Laporan KCMI Estimasi Sumberdaya oleh SMGC untuk KPC diterbitkan pada bulan Agustus
2017 menyatakan Estimasi Sumberdaya mineral sebagaimana diperlihatkan di dalam Tabel 1.
Semua tonase yang dinyatakan di dalam laporan ini adalah ton kering kecuali apabila disebutkan
sebaliknya.
Tabel 1 – Estimasi Sumberdaya Mineral per April 2016
Kadar Batas (%)

Pb+Zn ≥ 6 %

Kategori
Sumberdaya

Tonase
(t)

Pb+Zn
(%)

Ag
(ppm)

Terukur

2.327.000

9,6

98.0

Tertunjuk

3.267.000

8,8

99.4

Tereka

1.325.000

9,0

75.6

6.919.000

9,1

94,4

Total

* Tabel ini harus ditampilkan dengan keseluruhan Laporan Pernyataan Estimasi Cadangan KCMI darimana diperolehnya.

Estimasi Cadangan berdasarkan pada Model Geologi yang digunakan untuk estimasi
Sumberdaya dan data permukaan topografi tertanggal 1 April 2016.
Pit optimisasi dijalankan dengan kisaran harga logam yang bervariasi serta menggunakan biaya
historis produksi aktual pada operasi ini. Biaya tersebut lalu disesuaikan dengan kondisi proyek
saat ini. Pit optimisasi akan menghasilkan serangkaian bukaan pit yang biasanya akan diikuti
dengan peningkatan nilai nisbah kupas. Proses pit optimisasi digunakan sebagai permulaan
memilih bukaan pit yang ekonomis. Pit optimisasi terpilih akan di desain kembali untuk
memastikan bentuk pit dapat ditambang. In-situ ton dan kadar di dalam desain pit inilah yang
akan dinyatakan dalam laporan.
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Untuk meng-konversi nilai in-situ ke nilai ROM, akan diterapkan parameter penambangan
berupa kehilangan tonase 5 % dan penurunan kadar 2 %.
Perencanaan tambang telah dilakukan pada tonase dam kadar yang ada di dalam desain pit
untuk memastikan bahwa desain pit secara praktis dapat ditambang. Hasil dari perencanaan
tambang diringkas seperti dibawah ini:
•

Bijih Tertambang

: 5.6 Jt

•

Tanah Penutup Tertambang

: 333.6 Jt

•

Umur Tambang

: 20 years

•

Kadar Bijih Pb

: 3.9 %

•

Kadar Bijih Zn

: 5.2 %

•

Kadar Bijih Ag

: 98.7 ppm

Perencanaan tambang dilakukan untuk memastikan bahwa tonase dan kadar yang ditargetkan
dapat dicapai walaupun diterapkannya batasan menambang praktis. Batasan praktis ini
diantaranya mempertimbangkan ukuran dan jumlah alat tambang, luas area kerja tambang,
kapasitas penimbunan tanah penutup juga target penambangan tonase dan kadar bijih.
Perbaikan yang signifikan dapat dilakukan pada perencanaan tambang ini dengan membuat
penjadwalan lebih terperinci dan membagi lebih banyak kombinasi jenjang penambangan.
Pertimbangan dan analisis perlu dilakukan untuk menambang bijih kadar rendah terutama pada
saat penggalian dan penimbunan.
Pertimbangan dan analisis lebih lanjut perlu dilakukan pada pengelolaan, penimbunan dan
peningkatan kualitas pada bijih berkadar rendah yang terdapat pada endapan. Saat ini KPC
mulai melakukan kajian ekonomi mengenai metode penambangan terbukan dan bawah tanah
untuk meningkatkan nilai ekonomi pada proyek ini.
Proyek Tambang KPC sudah beroperasi beberapa tahun dan infrastruktur telah tersedia di lokasi
proyek. Infrastruktur saat ini termasuk jalan angkut tambang, tempat penimbunan bijih, fasilitas
pencucian bijih, fasilitas penghancuran bijih, pabrik pengapungan, jalan angkut sejauh 190 km ke
pelabuhan dan fasilitas alat muat ke tongkang di dermaga. Saat laporan ini ditulis, konstruksi
pabrik peleburan timbal di pelabuhan sudah mencapai 85 % dan pabrik peleburan seng sudah
mencapai 40 %. Sesuai jadwal konstruksi, pegoperasian pabrik seharusnya dapat memenuhi
tenggat waktu pelarangan export di Januari 2017. Infrastruktur pendukung lainnya termasuk:
kantor, ruang karyawan, bengkel, gudang, laboratorium, pengelolaan air, penyimpanan
hidrokarbon, fasilitas daya dan komunikasi telah tersedia.
Kajian model ekonomi pada proyek ini, Harga bijih didasarkan pada nilai tengah proyeksi harga
dari 3 perusahaan komoditi yang terkemuka. Biaya modal telah disediakan oleh KPC, estimasi
biaya modal ini termasuk biaya untuk peralatan tambang, pabrik penghancur, peningkatan pabrik
pengapungan, biaya untuk menopang keberlangsungan tambang dan penutupan tambang.
Biaya operasi yang terdiri dari biaya pembuangan tanah penutup, penambangan bijih, produksi
konsentrat dan transportasi ke pelanggan di China didapat berdasarkan informasi dari KPC yang
telah divalidasi oleh SMGC. Dengan menggunakan estimasi harga jual, biaya modal dan biaya
operasi pada kuantitas dan kadar bijih dan tanah penutup dari perencanaan tambang, analisis
diskonto arus kas menunjukkan bahwa proyek ini ekonomis.
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Ketika menerapkan Faktor Pengubah saat estimasi cadangan, beberapa ketidakpastian
teridentifikasi pada beberapa bagian ini:
•

Harga Penjualan Bijih - Estimasi Cadangan ini telah dilakukan dengan asumsi bahwa
harga jual bijih Timbal, Seng dan Perak akan mencapai mencapai perkiraan harga jual
jangka panjang dari broker. Analisis sensitivitas harga timah, seng dan perak yang
dilakukan pada proyek tersebut mengungkapkan bahwa nilai NPV akan turun menjadi nol
apabila harga bijih gabungan turun sekitar 20 % dari harga yang diasumsikan.

•

Sampai sat ini tidak ada kajian geoteknik tambang terbuka yang telah dilakukan oleh
KPC, oleh karena itu tidak ada data geoteknik yang tersedia untuk dipertimbangkan oleh
SMGC dalam laporan Cadangan KCMI ini. Kedalaman pit maksimum mencapai 250 m,
dengan demikian disarankan agar beberapa pengeboran geoteknik dilakukan untuk
mengurangi risiko keruntuhan dinding pit dam tempat penimbunan tanah penutup.

•

Persetujuan akhir atas pengajuan ijin IPPKH 2015 pada September 2016, apabila hal ini
tidak terjadi akan menyebabkan tertundanya eksekusi terhadap perencanaan tambang.

•

Penyelesaian konstruksi pabrik peleburan Timbal dan Seng hingga mencapai status
operasional hingga memungkinkan diproduksinya logam murni Pd dan Zn.

Menurut pendapat SMGC, ketidakpastian ini tidak cukup untuk mencegah konversi klasifikasi
daerah yang dianggap Sumberdaya Tertunjuk menjadi daerah Cadangan Terkira dan daerah
Sumberdaya Terukur menjadi daerah Cadangan Terbukti.
Pernyataan Estimasi Cadangan Bijih ini telah disiapkan sesuai dengan intepretasi SMGC
terhadap Kode KCMI edisi Tahun 2011. Estimasi Cadangan Bijih dilaporkan dengan tonase dan
kadar yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 – Estimasi Cadangan per April 2016
Kategori
Cadangan

Cut-Off
Grade (%)

Cadangan
Bijih (Mt)

In-situ
Density (t/m³)

Pb
(%)

Zn
(%)

Ag
(ppm)

Terbukti

Pb+Zn > 6 %

1.9

3.2

4.2

5.5

103.8

Terkira

Pb+Zn > 6 %

2.7

3.1

3.7

5.1

103.6

Total

Pb+Zn > 6 %

4.6

3.1

3.9

5.2

102.6

*Tabel ini harus ditampilkan dengan keseluruhan Laporan Pernyataan Estimasi Cadangan KCMI darimana diperolehnya.
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XVIII.

KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN
KENTENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah anggaran dasar yang termuat dalam Akta No : 103
tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.KN., Notaris di Jakarta, akta mana
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No : AHU-0014654.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Penerimaan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH.01.03-0153768 tangal 18 Juli 201, kemudian telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU0087539.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017, adalah sebagai berikut :

a.

Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar

1.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalambidang pertambangan dan perdagangan.

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
utamasebagai berikut :
Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan yang meliputi :
Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambanganbatu bara, batuan tambang, batu besi,
tembaga dan barang lainnya.
Menjalankan usaha-usaha dibidang pemborongan bidang pertambangan umum yang meliputi
pemboran, pengupasan, penggalian/ penambangan, pengolahan, pemurnian dan kegiatan usaha
terkait.
Menjalankan usaha-usaha dibidang industri,pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan
yang meliputi teko, asbak, asesoris dan semua barang yang terbuat dari hasil tambang dan
kegiatan usaha terkait.

3.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksudpada ayat 2, Perseroan dapat menjalankan
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
Melakukan usaha dibidang perdagangan yang meliputi ekspor-impor dan perdagangan antar
pulau (interinsulair), bertindak selaku agen / perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir,
supplier (penyalur) dari segala macam barang yang diperdagangkan, baik untuk perhitungan
sendiri maupununtuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.

1.

MODAL
PASAL 4
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus milyar Rupiah)
terbagi atas16.000.000.000 (enam belas milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp.100 (seratus Rupiah).

2.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dandisetor sebesar 25% (dua puluh lima persen)
atausejumlah 4.000.000.000 (empat milyar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.400.000.000.000 (empat ratus milyar Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

3.

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat dan harga tertentu
yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan memperhatikan
peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan
dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.

375

4.

Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda
berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau
penggantinya dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
memperhatikan peraturan perudang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar
Modal;
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 akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan atau instansi yang berwenang dan / atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian.
-Penyetoran atas saham dari kompensasi / konversitagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

5.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga
tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar
Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6.

a.

b.

c.

d.

e.

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham
Perseroan, pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlahSaham yang telah
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing
pada tanggal tersebut;
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku dibidang Pasar Modal;
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat dan
jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangundangandan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas
yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud huruf (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 syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
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f.

g.

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :
i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
ii. ditujukan kepada pemegang Obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham,yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/ atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh rapat
Umum Pemegang Saham; dan/atau
iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal
tanpa memberikan Hak Memesan Hak Efek Terlebih Dahulu;
h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang
dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g)
diatas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan mengijinkannya.

7.

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan
saham atauEfek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu yang telah
menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat
dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang
PasarModal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

8.

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih
lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yangberlaku dibidang Pasar
Modal.

9.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modalditempatkan dan disetor menjadi kurang dari
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
a. telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk
menambah modal dasar;
b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor,sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini;
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar, sehingga modal
ditempatkan dan disetor paling sedikit paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9.c Pasal ini tidak terpenuhi;
e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.a Pasal ini,
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat
9.d Pasal ini;

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
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11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%
(sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila
peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
12. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada
pemegang saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang
saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk
memperbaiki posisi keuangan Perseroan.
b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud diatas, wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
c. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rencana
dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan dan anggaran dasar Perseroan.
d. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan
dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
dibidang Pasar Modal.
e. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi
keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang
tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang
berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal atau peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
f. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan
modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tersebut, wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
i. terkait langsung dengan kebutuhan Perseroan; dan
ii. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang
digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam
bentuk lain selain uang.

1.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 8
Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.

2.

Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
a. Nama dan alamat para pemegang saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para
pemegang saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang
jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta
fidusia atas saham tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundangundangan yang berlaku.

3.

Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal
saham itu diperoleh.
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4.

Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada
Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5.

Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.

6.

Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam
kerja kantor Perseroan.
Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan
dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau
Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

7.

8.

1.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan
mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di
mana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang
dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai
gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 10
Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham
yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin
dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

2.

Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau
atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan
hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi
peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4.

Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini
tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak
yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5.

Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi
wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk
mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
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6.

Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan
mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan
bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

7.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah
bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap
setiap peralihan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

8.

1.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 11
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.

2.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3.

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
berakhir.
Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi menyampaikan :
(i) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
RUPS
(ii) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan);

4.

5.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan.

6.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata
acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir a dan b tersebut di atas, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7.

Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakan RUPS kepda
Direksi degan surat tercatat disertai alasannya.

8.

Pemintaan dan / atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

380

1.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 12
Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di :
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan ;atau
d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
e. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republuk Indonesia.

2.

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.

3.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham - Perseroan paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari
pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini,
pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada
Dewan Komisaris.

4.

5.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak –tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.

6.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib
mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak
diselenggarakannya RUPS.

7.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham
Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

8.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

9.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
wajib untuk :
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang pasar modal;
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti
pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS
atau RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait
dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut.
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d.

Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS
dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar
berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengalihan untuk menyelenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua
puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus
diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana
saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Pemanggilan untuk
RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama
tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua
dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi
bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua
diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS
pertama.Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka
pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dariOtoritas Jasa Keuangan atas
permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga. Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis
mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan.
13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham
yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut
dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan
sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau
di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung
serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,
khususnya di bidang Pasar Modal.
16. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal
yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun
juga dalam wilayah Republik Indonesia.
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17. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud diatas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu
per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud diatas harus :
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Usulan mata acara rapat dari
pemegang saham sebagaimana dimaksud diatas merupakan mata acara yang membutuhkan
keputusan RUPS. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham
dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
18. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
19. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
20. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.Dalam hal
salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang
Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
mempunyai benturan kepentingan.Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.
21. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang
demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
22. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah
Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang
Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

1.

a.

b.

c.

KUORUM, HAK SUARA, DAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 13
RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekutias dapat
dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau anggaran dasar
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
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.
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) 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.
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2.

a.
b.
c.

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.
Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka 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.
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3.

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

4.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

5.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 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.

6.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar yang
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 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.

7.

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 :
a. 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 ¾
(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
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d.
e.

8.

9.

oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah.
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.
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 dankuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
permohonan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan
kepentingan;
b. Rapat Umum 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 dan keputusan 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 indenpenden;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam
Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila 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 dan disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang saham; dan
d. 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 Indenpenden dari saham dengan hak suara yang
sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan
Perusahaan Terbuka. 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.
Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dibidang
Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatian peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang
Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan;
11. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak
langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara
langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal.
12. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.Surat
kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta
agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang
Saham diadakan.
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13. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.
14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam
Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua
puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam RapatUmum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini
ditentukan lain.

1.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 14
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2.

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan
status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan
tersebut.
Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam
rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

4.

5.

6.

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar
secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang
pengurangan modal tersebut.
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1.

DIREKSI
PASAL 16
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
anggota Direksi atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama.

2.

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada
saat diangkat dan selama menjabat :
a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan tindakan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3.

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 Otoritas Jasa Keuangan.
d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan
e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan
Publik.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota
Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

6.

1 (satu) periode masa jabatan angota Direksi adalah selama 5 (tahun) atau sampai dengan
penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, setelah
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian
berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya
kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.
Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

8.

9.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para Pemegang Saham tentang akan
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan
seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota
Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
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10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong tersebut harus diumumkan kepada para Pemegang
Saham tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru,
dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam
hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud diatas, anggota Direksi
yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah
apabila telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan pengunduran diri
tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal
jumlah anggota Direksi tersebut.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkanketentuan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

1.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 17
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk:
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan(tidak termasuk pengambilan uang
Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimanaditetapkan oleh Dewan
Komisaris dari waktu ke waktu;
b.
c.

2.

Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
negeri;
Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih Perseroan dalam satu tahun
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham
yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS
kedua dapat diadakan, RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
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yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah.Dalam hal korum untuk RUPS
kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil
keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
3.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam
mencapai maksud dan tujuannya;

4.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam
menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Anggaran Dasar;

5.

Tugas pokok Direksi adalah :
a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan
senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; Direksi berhak mewakili Perseroan didalam
dan diluar 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-pembatasan yang
ditetapkan dalam Pasal ini, dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;

7.

Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan harta
kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 8, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, apabila
pengumuman tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku dibidang Pasar Modal;

8.

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi
(benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan)
seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalamhal ini Perseroan diwakili
oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini;

9.

a.
b.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan;
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan
sesuai dengan Anggaran Dasar;
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak
sah;
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12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan
yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
14. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau
Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan
tugasnya.
15. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

1.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 19
a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih wakil Komisaris Utama
danlainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di
Indonesia.
b. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan
Komisaris.

2.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3.

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

4.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

5.

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

6.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. Meninggal Dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham;
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar
ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
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1.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 20
Dewan Komisaris bertugas :
a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan
persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang.
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani
laporan tahunan tersebut.
e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan
prinsip-prinsip
profesionalisme, efesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas
pertanggungjawaban, serta kewajaran.

2.

Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan
Komisaris berkewajiban :
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala
kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan
disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap
persoalan lainnya yang dianggap penting bagipengelolaan Perseroan.
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan
mengenai perkembangan Perseroan.

3.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan
mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan
setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh
anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4.

Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam
melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

5.

Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran
tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas
beban Perseroan.

6.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas wajib diberitahukan secara
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang
diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris harus
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
tersebut. RUPS sebagaimana dimaksud diatas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya
jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud diatas atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas menjadi batal.
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7.

Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud diatas tidak berwenang
:
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan; dan
b. mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan.Pembatasan kewenangan sebagaimana
dimaksud diatas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan :
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara;
atau
b. lampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud diatas.
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari
tindakan tersebut.

8.

Dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu,
Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan
untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan
seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak
hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun
anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
yang bersangkutan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal
ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki
kembali jabatannya.

9.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka
atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
11. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutatis
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
b.

1.

Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

a.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
PASAL 15
Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan
pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.
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b.

c.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat
diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas
permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

2.

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau
beredar secara nasional, sedangkan satu surat kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
pemanggilan RUPS.

3.

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan
berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator
wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.

4.

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan
segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan,
seberapamungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi
tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.

5.

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

6.

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara
dandalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7.

Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
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XIX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
1.

Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini.
Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya
tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang
telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2.

Pemesan yang berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3.

Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 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 yang ditandatangani antara Perseroan
dengan KSEI No. SP-008/SHM/KSEI/0317 Tanggal 10 Agustus 2017:
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham
tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam
Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening
efek selambat-lambatnya pada tanggal 13 Oktober 2017.
2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa
Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir
Konfirmasi Penjatahan (“FKP”).
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi
Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di
KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya
yang melekat pada Saham.
6. Pembayaran dividen, Saham 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.
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7.

Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan
Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening
Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada
KSEI melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi
Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
B.

5.

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

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana
FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:
§
Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan
Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan
fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama
dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;
§
Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
§
Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk
menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan
pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan
pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik
secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya
dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana
yang bersangkutan atau sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011.

6.

Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada satu hari kerja tanggal 11 Oktober 2017 mulai pukul
10.00 - 15.00 WIB

7.

Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 12 Oktober2017.
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8.

Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank
dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan)
dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi
Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin
Pelaksana Emisi Efek pada :
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Kebon Sirih, Jakarta
Atas Nama : PT Erdikha Elit Sekuritas IPO
Nomor Rekening : 800137369200
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik
pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat
diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal
11 oktober 2017. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening
di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran
dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari
pertama.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung
jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana
pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang
bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara
khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan
melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG)
dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM
tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis
pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

9.

Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada
pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya
pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat
pengembailan 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.

10. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan
terpusat (pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan
pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh
sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 1% (satu
persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).
(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)
Penjatahan pasti dibatasi sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah
yang ditawarkan atau sebesar 544.500.000 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu)
saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana,
Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri.
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Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan
Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi
persyarata persyaratan sebagai berikut:
a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti
wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi
pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan
jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam
penawaran umum.
c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
pada angka 2 huruf a angka 3).
(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)
Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan atau sebesar 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) saham. Jika jumlah Efek yang
dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer
Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi
untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya
sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
(i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
(ii) dan 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 sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c
menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
b) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
pada angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan
c) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
pada angka 2 huruf a angka 3) 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:
(i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
(ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan
memenuhi persyaratan berikut ini:
a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan
di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal
jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan
dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan
dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di
mana Efek tersebut akan tercatat; dan
b) 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.
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Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan
oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan
Peraturan Nomor IX.A. 7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek atau Emiten wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum
Perdana Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7".
11. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum
a.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa
Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan
sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.
Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk
masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran
Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama
3 hari berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara
signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2) 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, Emiten
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) Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum
yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib
mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b.

Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai
kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten 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 mengalami penurunan kembali
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali
penundaan masa Penawaran Umum;
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3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK 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
Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
12. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya
pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh
para Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang
tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan
atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Pengembalikan uang pemesanan dalam hal terjadi force majeur sesuai dengan Peraturan Nomor
IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, jika dana tersebut telah
disetorkan kepada Perseroan maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah
tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Pengembalian uang yang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan
disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1 % (satu persen) per tahun dari nilai
pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal
Penjatahan secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan
dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh
Perseroan.
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan
saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan
akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas
pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri
pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi
pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.
14. Lain-Lain
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi
Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek
dilarang membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana
Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli
atau akan akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika
telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.
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XX.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, pada masa Penawaran Umum.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Efek adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas
Gedung SUCACO Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp : 021 3983 6420
Fax : 021 6193 3342
Email : corporateaction@erdikha.com
Unit Investment Banking
Website: www.erdikha.com

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Artha Sekuritas Indonesia
Equity Tower, Lt. 22 E - F
SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta Selatan, 12910
Telp: +62 21 515 2338
Fax: +62 21 515 2339
Website: www.arthasekuritas.com
PT Jasa Utama Capital Sekuritas
Gedung Kospin Jasa, Lt. 7 - 8
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 1,
Jakarta Selatan 12870
Telp: +62 21 8378 8900
Fax: +62 21 8378 8908
Website: www.jasautamacapital.com
PT Minna Padi Investama Tbk
Equity Tower, Lt. 11
SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Telp: +62 21 525 5555
Fax: +62 21 527 1527
Website: www.minnapadi.com
PT Phillip Sekuritas Indonesia
ANZ Tower, Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 38A
Jakarta 10220
Telp: +62 21 57 800 800
Fax: +62 21 57 800 809
Website: www.phillip.co.id

PT Bosowa Sekuritas
Equity Tower, Lt. 15 Suite D
SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Telp: +62 21 2903 5177
Fax: +62 21 2903 5166
Website:
www.bosowasekuritas.co.id
PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower, 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp: +62 21 250 6337
Fax: +62 21 250 6351/52
Website: www.kgi.id
PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190
Telp: +62 21 515 3055 / 2977 3600
Fax: +62 21 515 3061
Website: www.pans.co.id
PT Profindo Sekuritas Indonesia
Gedung Permata Kuningan, Lt 19
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C
Jakarta Selatan 12980
Telp: +62 21 8378 0888
Fax: +62 21 8378 0889
Website: www.profindo.com

PT Intifikasa Sekuritas
Menara Batavia, 23rd Floor
Jl. KH Mas Mansyur Kav 125 - 126,
Jakarta Pusat 10220
Telp: +62 21 5793 0080
Fax: +62 21 5793 0090
Website: www.intifikasa.com

PT Lotus Andalan Sekuritas
Wisma Kelai, 15th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Telp: +62 21 5785 1818
Fax: +62 21 5785 1717
Website: www.lots.co.id
PT Pacific Sekuritas Indonesia
Office 8 Building, 5th floor
SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Telp: +62 21 29333 740
Fax: +62 21 29333 741 / 742
Website: www.pacificsekuritas.id
PT Victoria Securities Indonesia
Victoria Suites, Senayan City
Panin Tower, 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270
Telp: +62 21 7278 2310
Fax: +62 21 7278 2280
Website: www.victoriasecurities.co.id

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN
Pada Tanggal 11 Oktober 2017
Bank CIMB Niaga Kebon Sirih
Jl. Kebon Sirih No.32, Menteng, Jakarta Pusat

400

