JADWAL PENAWARAN UMUM
Tanggal Efektif
Masa Penawaran
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

:
:
:
:
:
:

26 November 2015
30 November - 3 Desember 2015
7 Desember 2015
8 Desember 2015
8 Desember 2015
10 Desember 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK
INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT ATMINDO Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TAHUN 2015 PT ATELIERS MECANIQUES D’INDONESIE Tbk

PT ATELIERS MECANIQUES D’INDONESIE Tbk.
(”PT Atmindo Tbk” atau “Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam Bidang Industri Manufaktur dan Perakitan Mesin Industri
Berkedudukan di Deli Serdang, Sumatera Utara
Kantor Pusat dan Pabrik :
Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30 - 38
Desa Dagang Kelambir - Tanjung Marowa
Deli Serdang - Sumatera Utara - Indonesia 20362
Telp. (6261) 794 7751; Fax. (6221) 794 7755
Email: corsec@atmindo.co.id; website: www.atmindoboiler.com
Kantor Cabang:
Gedung Multi Piranti Graha Lantai 1
Jalan Raden Inten II No.2, Duren Sawit
Jakarta Timur – Indonesia 13430
Telp. (021) 8632768 ; Fax. (021) 863 2763
Email: atmindojkt@cbn.net.id

Kantor Cabang:
Ruko Citra Town Square
Jl. D.I.Panjaitan No.20
Samarinda – Kalimantan Timur 75118
Telp. (0541) 7283477; Fax. (0541) 728 3477
Email: atmindo.smda@gmail .com

Kantor Cabang:
Jalan Riau Ujung
Kompleks Riau Bisinis Center No. C6
Pekan Baru – Riau
Telp. (0761) 861 850; Fax. (0761) 861 850
Email: atmindo.pku@gmail.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 22,22% (dua puluh dua koma dua dua
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan, dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp128,- (seratus
dua puluh delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp30.720.000.000,- (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari
Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Panin Sekuritas Tbk.
PENJAMIN EMISI EFEK
PT Buana Capital, PT Bumiputera Sekuritas, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Hasta Dana Sekuritas
Indonesia, PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Lautandhana Securindo, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Makinta Securities,
PT OSO Securities, PT Panca Global Securities Tbk, PT Phillip Securities Indonesia, PT Profindo International Securities, PT Valbury
Asia Securities dan PT Yulie Sekurindo Tbk.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan
Penuh (Full Commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN
PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK
DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM
PERSEROAN AKAN TERJAGA.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEKURANGAN PASOKAN LISTRIK. HAL INI DAPAT
MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT
DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

Kantor Pusat dan Pabrik :
Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30 - 38
Desa Dagang Kelambir - Tanjung Marowa
Deli Serdang - Sumatera Utara - Indonesia 20362
Telp. (6261) 794 7751; Fax. (6221) 794 7755
Email: corsec@atmindo.co.id
website: www.atmindoboiler.com

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIP SAHAM,
TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015

PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk atau disingkat PT Atmindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) di Jakarta
dengan surat No. 225/HR/ATM/IX/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (”Undang-Undang OJK”), 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 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (”Undang-Undang Pasar
Modal”).
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada
tanggal 30 September 2015 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, antara lain mengenai jumlah
Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu)
satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak dipenuhi, maka Penawaran Umum batal demi
hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam
Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik
Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau
penjelasan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Perseroan dan PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung
sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab
XIII tentang Penjamin Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penujang Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG
BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN
TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN
MAUPUN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI
DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN
TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN
PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………………………...……………………………………….............

i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN……………………………………………………….

iii

RINGKASAN……………………………..……………………………………………………...

ix

I.

PENAWARAN UMUM …………………..…………….…………………………….

1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM......................................................

5

III.

PERNYATAAN UTANG....................................................................................

7

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN…………………………………..
A. Umum……………………………………………………………………………..
B. Analisis Keuangan……………………………………………………………….
C. Manajemen Risiko……………………………………………………………….
D. Informasi Keuangan Yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian
yang Sifatnya Luar Biasa dan Tidak Akan Berulang Lagi di Masa
Mendatang……………………………………………………………….
E. Prospek Usaha…………………………………………………………………..
F. Kebijakan Akuntansi Penting dan Perubahannya……………………………

13
14
17
39

V.

RISIKO USAHA………………………………………………………………………

42

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN………………………………………………………………………..

45

VII.

VIII.

40
40
41

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN………………………………………...
A. Riwayat Singkat Perseroan……………………………………………………..
B. Perkembangan Kepemilikan Saham...........................................................
C. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan
Hukum……………………………………………………………………………..
D. Manajemen dan Pengawasan Perseroan……………………………………..
E. Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum……………………….
F. Good Corporate Governance (GCG)..........................................................
G. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility/CSR)....................................................................................
H. Sumber Daya Manusia................................................................................
I. Transaksi dengan Pihak Afiliasi..................................................................
J. Perjanjian dan Perikatan Material dengan Pihak Ketiga.............................
K. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan................................................
L. Keterangan Tentang Aset Yang Dimiliki atau Dikuasai Yang Digunakan
Untuk Beroperasi Perseroan
M. Asuransi......................................................................................................
N. Lisensi, Franchise, Konsesi Utama dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.....

46
46
47

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.........................................
A. Tinjauan Umum…………………..………………………………………………
B. Keunggulan Bersaing……………………………………..…………………….
C. Strategi usaha...………………………………………………………………….

72
72
72
73

-i -

55
56
61
61
62
62
65
65
69
70
71
71

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Gambaran Bisnis di Masa Mendatang………………………………………...
Kegiatan Usaha………………………….…...………………………………….
Bahan Baku……………………………...……………………………………….
Penjualan Produk Perseroan.……………………….…………………………
Distribusi………………………………………………………………………….
Pemasaran……………………………………………………………………….
Sertifikasi dan Asosiasi..……………………………………………………….
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).…………………………
Persaingan Usaha…………………………………..…………………………..
Prospek Usaha ………………………………………………………………….

74
75
83
85
87
87
88
88
89
89

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING…………………………………………

90

X.

EKUITAS………………………………………………………………………………

94

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN……………………………………………………………….

96

XII.

PERPAJAKAN………………………………………………………………………..

97

XIII.

PENJAMIN EMISI EFEK…………………………………………………………….

100

XIV.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL…………………….

102

XV

PENDAPATAN DARI SEGI HUKUM………………………………………………

108

XVI.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK……………………………

125

XVII.

ANGGARAN DASAR PERSEROAN……………………………………………….

201

XVIII.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM………………………….

233

XIX.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN SAHAM………………………………………………………………..

240

-ii -

DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi

:

berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1
UUPM, yaitu:
(a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertical;
(b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau
Komisaris dari pihak tersebut;
(c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1
(satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
(d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
(e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang
sama;
(f) Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham
Utama.

BAPEPAM dan LK

:

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal
(“BAPEPAM”) sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat 1
Undang-undang Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di
bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal
tiga puluh Desember dua ribu lima (30-12-2005) nomor
606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang
bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia tanggal sebelas Oktober dua
ribu sepuluh (11-10-2010), nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, yang pada
saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan
di bawah ini) berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011
(dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Biro Administrasi Efek atau
BAE

:

berarti pihak yang melaksanakan Administrasi Saham dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang ditunjuk
oleh Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa
Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.

Daftar Pemesanan Pembelian
Saham atau DPPS

:

berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang
Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan
dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan
(apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.

Formulir Konfirmasi
Penjatahan atau FKP

:

berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan
sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang
Ditawarkan di Pasar Perdana.
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Formulir Pemesanan
Pembelian Saham atau FPPS

:

berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan,
asli atau salinan dari formulir tersebut, yang harus dibuat dalam
rangkap 5 (lima) dan masing-masing harus diisi secara lengkap,
ditandatangani oleh pemesan dan diajukan oleh pemesan kepada
Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek
pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.

Harga Penawaran

:

berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan yaitu Rp 128,(seratus dua puluh delapan Rupiah) per saham.

Hari Bank

:

berarti hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring
antar bank.

Hari Bursa

:

berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.

Hari Kalender

:

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

Hari Kerja

:

berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan
hari libur nasional di Republik Indonesia.

KSEI

:

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan sesuai dengan UUPM.

Manajer Penjatahan

:

berarti PT Panin Sekuritas Tbk, selaku Penjamin Pelaksana Emisi
Efek yang bertangungjawab atas penjatahan Saham Yang Akan
Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Nomer
IX.A.7”).

Masa Penawaran Umum

:

berarti jangka waktu dimana permintaan pemesanan Saham Yang
Ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham dapat diajukan oleh masyarakat kepada
Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek sebagaimana
ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham, kecuali jika masa penawaran itu dipersingkat
sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek, asalkan jangka waktu tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja
dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Masyarakat

:

berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga
negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan-badan hukum
Indonesia maupun bdan hukum asing, yang bertempat tinggal atau
berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di
luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”)

:

berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan,
pengawasan,
pemeriksaan
dan
penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun
2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
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Pasar Perdana

:

berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan
Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum
Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

Pemegang Rekening

:

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek
di KSEI, yaitu: Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta
nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub rekening efek
tersebut.

Pemegang Saham

:

berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang
disimpan dan diadministrasikan dalam:
(a)
Daftar Pemegang Saham Perseroan;
(b)
Rekening efek pada KSEI; dan
(c)
Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemegang Saham Utama

:

berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak
langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)
hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
dikeluarkan oleh Perseroan.

Penawaran Umum

:

berarti penawaran atas Saham yang Ditawarkan kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan
peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Penitipan Kolektif

:

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

Penjamin Emisi Efek

:

berarti PT Panin Sekuritas Tbk, bersama-sama dengan para
Penjamin Emisi Efek lainnya yang berdasarkan syarat dan kondisi
yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, akan
menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan
pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada
Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan
Bagian Penjaminannya masing-masing.

Peraturan No. VIII.G.7

:

berarti Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau
Perusahaan Publik.

Peraturan No. IX.A.1

:

berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan No. IX.A.2

:

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

Peraturan No. IX.A.6

:

berarti No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.
Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan
Saham yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7

:

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

-v -

Peraturan No. IX.E.1

:

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

Peraturan No. IX.E.2

:

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

Peraturan No. IX.I.5

:

berarti Peraturan No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan No. IX.I.7

:

berarti Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Peraturan No. IX.J.1

:

berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahan Publik.

Peraturan No. X.K.4

:

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

Peraturan OJK No.32

:

berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.

Peraturan OJK No.33

:

berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No.34

:

berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No.35

:

berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan
Publik.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

:

berarti PT Panin Sekuritas Tbk yang bertanggung jawab atas
pengelolaan dan penyelenggaraan serta penjatahan Saham Yang
Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek

:

berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan
antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan
ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 135
tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana diubah dengan Akta
Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan No. 225 tanggal 30 Oktober 2015 dan
Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan No. 150 tanggal 24 November
2015, yang seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH,
MSi, Notaris di Jakarta.
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Pernyataan Pendaftaran

:

berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan
dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan

:

berarti PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk atau disingkat
PT Atmindo Tbk.

Perusahaan Efek

:

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin
emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi
sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.

Prospektus

:

berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi
maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan
serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum
dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.2 tentang
Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
tertanggal 17 Januari 1996, No. Kep-51/PM/1996.

Rekening IPO

:

RUPS

:

berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada
bank penerima untuk menampung dan menerima uang
pemesanan atas Saham pada Harga Penawaran.
berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.

Saham

:

berarti saham-saham atas nama yang ditawarkan dan dijual oleh
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan
menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan
pada Bursa Efek.

Tanggal Distribusi

:

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

Tanggal Pembayaran

:

berarti Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang
Ditawarkan pada Pasar Perdana, yang harus disetor oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berdasarkan dana yang telah
diterima Penjamin Emisi Efek, ke rekening Perseroan selambatlambatnya pada 1 (satu) hari Bank sebelum Tanggal Pencatatan
kepada Perseroan.

Tanggal Pencatatan

:

berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa
Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi Saham.

Tanggal Pengembalian

:

berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham
yang ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan melalui
para Penjamin Emisi Efek lainnya selain Perseroan Terbatas PT
Panin Sekuritas Tbk atau agen penjualan (yaitu pihak yang
membantu menjual Saham) (apabila ada) kepada para pemesan
dan kepada para pemesan khusus yang sebagian atau seluruh
pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan maka
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pengembalian uang pemesanan dilakukan sesegera mungkin
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal penjatahan, atau
dalam hal Penawaran Umum Perdana dibatalkan atau ditunda,
maka pengembalian uang pemesanan saham yang ditawarkan
harus dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum
Perdana.
Tanggal Penjatahan

:

berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah
penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer
Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi
setiap pemesan.

USD

:

berarti Dolar Amerika Serikat.

Undang-undang Pasar Modal
atau UUPM

:

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

UUPT

:

berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus
2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah inidibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling
penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam
kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam
Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.
1. UMUM
Perseroan didirikan dengan nama PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie atau disingkat menjadi
PT Atmindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 Maret 1972 Jo. Akta
Perobahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 18 September 1972, Jo Akta Pembetulan No. 45 tanggal
30 Maret 1973 yang seluruhnya dibuat dihadapan CH. Bahri, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusannya No. Y.A.5/132/23 tanggal 9 April 1973
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 37/73 tanggal
5 Mei 1973 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2
Oktober 1973, Tambahan Berita Negara No.709 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian). Perseroan
memulai kegiatan usahanya secara komersial pada tanggal 9 April 1973.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Ateliers Mecaniques
D’Indonesie No. 4 tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo,S.H., MSi.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0940722.AH.01.02. Tahun 2015
tanggal 18 Agustus 2015 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0957548 pada tanggal 18 Agustus 2015 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0957549 tanggal 18 Agustus 2015, yang ketiganya
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus
2015 (“Akta No. 4/2015”) yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Ateliers
Mecaniques D’Indonesie Tbk.
Perseroan merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing dan telah memiliki Surat Izin Usaha
yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan surat No. 488/T/INDUSTRI/1994
tanggal 17 Juni 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri untuk PT Atmindo yang bergerak di
bidang usaha industri mesin-mesin / alat pengolah kelapa sawit dan karet, industri water tube boiler,
industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.4/2015, maksud dan
tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri mesin-mesin / alat pengolah kelapa sawit
dan karet, industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for
sterilizers, serta pemasarannya. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
i.kegiatan usaha utama :
a. menjalankan usaha-usaha di bidang industri mesin-mesin/alat pengolah kelapa sawit dan karet,
industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers, yang
memproduksi antara lain alat pengolah untuk industri kelapa sawit dan karet, water tube boiler,
industrial and domestic water treatment, tank cars untuk transportasi palm oil, package boiler,
dan quick doors for sterilizers;
b. memasarkan hasil-hasil produksi bidang industri tersebut pada butir a di atas, baik di dalam
negeri maupun ke luar negeri (ekspor).
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ii.kegiatan usaha penunjang :
a. menjalankan usaha penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk kegiatan usaha
industri tersebut pada butir i di atas;
b. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di
atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan No. 470/168/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Marowa, Desa Dagang
Kelambir, Perseroan berkedudukan di Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No.30-38, Desa Dagang Kelambir,
Kecamatan Tanjung Marowa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Atmindo No.258 tanggal
30 April 2015, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :

Sphere Corporation, SDN, BHD

Chong Kim Kong

Chong Kim Leong

Rudi Susanto
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp 100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
(lembar)
(Rupiah)
3.360.000.000
336.000.000.000
613.200.000
109.200.000
75.600.000
42.000.000
840.000.000

61.320.000.000
10.920.000.000
7.560.000.000
4.200.000.000
84.000.000.000

2.520.000.000

252.000.000.000

%

73,00
13,00
9,00
5,00
100,00

3. STRUKTUR PENAWARAN UMUM
1. Jumlah Penawaran Umum

:

2. Persentase Penawaran Umum

:

3. Nilai Nominal
4. Harga Penawaran
5. Jumlah Penawaran Umum

:
:
:

6. Pencatatan Saham

:

Sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham
biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal
dari portepel.
22,22% (dua puluh dua koma dua duapersen) dari Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum
Perdana
Rp100,- (seratus Rupiah)
Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) per saham
Rp30.720.000.000,- (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh
juta Rupiah)
PT Bursa Efek Indonesia

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah
sebagai berikut:
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MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (Seratus Rupiah)
Pemegang
Saham
Modal Dasar
Modal
Ditempatkan
dan Disetor:
- Sphere
Corporation,
SDN, BHD
- Chong Kim
Kong
- Chong Kim
Leong
- Rudy
Susanto
- Masyarakat
Jumlah Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Jumlah Saham
dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah
Jumlah Nilai
(%)
Saham
Nominal (Rp)
3.360.000.000 336.000.000.000 100,000

Sesudah Penawaran Umum
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah
Jumlah Nilai
(%)
Saham
Nominal (Rp)
3.360.000.000 336.000.000.000 100,000

613.200.000

61.320.000.000

73,00

613.200.000

61.320.000.000

56,78

109.200.000

10.920.000.000

13,00

109.200.000

10.920.000.000

10,11

75.600.000

7.560.000.000

9,00

75.600.000

7.560.000.000

7,00

42.000.000

4.200.000.000

5,00

42.000.000

4.200.000.000

3,89

-

-

-

240.000.000

24.000.000.000

22,22

840.000.000

84.000.000.000

100,00

1.080.000.000 108.000.000.000

100,00

2.520.000.000 252.000.000.000

2.280.000.000 228.000.000.000

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.

4.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah
dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk memperkuat modal
kerja dan mengurangi hutang bank di HSBC yang juga dipergunakan untuk modal kerja Perseroan,
dengan rincian sebagai berikut:
a) Sekitar 32% (tiga puluh dua persen) akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja
Perseroan dalam rangka pembuatan produk-produk boiler maupun auxiliary atas pesanan
pelanggan Perseroan.
b) Sekitar 68% (Enam puluh delapan persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang bank di
HSBC, dengan total nilai utang sesuai dengan Laporan Keuangan per tanggal 31 Mei 2015
sebanyak Rp 41.811.491.854,- yang terdiri dari pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar
Rp 40.490.391.854,- dan pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika sebesar US$ 100.000
(setara dengan Rp 1.321.100.000,- dengan menggunakan kurs Rp 13.211,-). Utang Bank HSBC
oleh Perseroan memiliki rincian sebagai berikut:
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Jenis fasilitas
Jangka waktu fasilitas

Fasilitas Modal Kerja Jangka Pendek.
Sampai dengan 31 Mei 2016 (akan berlaku terus
hingga bank secara tertulis membatalkan,
menghentikan atau membebaskan Perseroan dari
kewajibannya).

Persetujuan kreditur atas pembayaran/
pelunasan dini

Tidak ada pembatasan atas pelunasan dini

Sifat hubungan afiliasi

Tidak ada.

Kurs untuk pembayaran utang

Rupiah dan US Dollar

Jumlah Fasilitas dan Suku Bunga :
a. Fasilitas cerukan/overdraft
Jumlah Fasilitas :
Maksimum Rp 10.000.000.000,-

2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari Bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

b. Pembiayaan Supplier 1
Jumlah Fasilitas :
Maksimum USD 2.500.000

4,5% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari Bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

c.

2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari Bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

Pembiayaan Supplier 2
Jumlah Fasilitas :
Maksimum Rp 32.000.000.000,-

d. Pembiayaan Piutang 1
Jumlah Fasilitas :
Maksimum USD 5.000.000

4,75% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari Bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

e. Pembiayaan Piutang 2
Jumlah Fasilitas :
Maksimum Rp 65.000.000.000,-

2,25% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari Bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

5. RISIKO USAHA
Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko
usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi
pendapatan Perseroan, risiko usaha dibawah ini merupakan risiko-risiko material dan telah diurutkan
sesuai dengan bobot risiko:
A. Risiko Perseroan:
1. Risiko kekurangan pasokan listrik
2. Risiko perubahan nilai tukar mata uang
3. Risiko persaingan usaha
4. Risiko penurunan pemesanan
5. Risiko pengembangan produk
6. Risiko terkait lama waktu perakitan
7. Risiko tidak tersedianya bahan baku
B. Risiko Yang Berkaitan dengan Kondisi di Indonesia
1. Risiko Perekonomian dan Moneter
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C. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi
3. Risiko Kemapuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa Yang Akan Datang
Rincian mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN
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.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh
pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar
Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan
faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat
mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam
setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi
hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan
Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka
manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan
30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan keuangan yang
diaudit, dimulai dengan tahun buku 2015.
7. IKHTISAR DATA KEUANGAN
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada
ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2015 yang telah diaudit oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA , ICVS dari Kantor Akuntan Publik
Rama Wendra (member Mc Millan Woods) dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Mei 2015 serta kinerja keuangan dan
arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Informasi komparatif untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode 4
(empat) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 tidak diaudit dan/atau tidak direview.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari 2015 serta kinerja keuangan
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) yang telah diterbitkan kembali dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari
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2014 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) yang telah diterbitkan kembali dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari
2013 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Informasi keuangan pada Laporan posisi keuangan dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan
Komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 dan 2011 (memiliki
periode 12 bulan) telah disajikan dalam Prospektus, dan Laporan Keuangan tersebut tidak diaudit.
Laporan tersebut disajikan dalam Prospektus sebagai informasi komparatif untuk Laporan Posisi
Keuangan, Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Laporan Arus Kas Interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode 4 (empat) bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari
2015, 2014 dan 2013.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah
diaudit oleh Yosef Kresna Budi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc Millan
Woods), dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Desember 2012 serta hasil usaha, perubahan
ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah
diaudit oleh Junarto Tjahjadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Tjahjadi Tamara (member Morison
International) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Desember 2011 serta hasil usaha,
perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei
Keterangan

31 Desember

31 Januari
2012
(tidak
diaudit)

2015
(audit)

2015*
(audit)

2014*
(audit)

166.462

152.319

173.742

118.953

102.049

Jumlah Liabilitas

78.033

62.129

91.835

50.845

Jumlah Ekuitas

88.429

90.190

81.907

68.108

Jumlah Aset

2013*
(audit)

2011
(tidak
diaudit)

2012
(audit)

2011
(audit)

67.591

120.969

103.546

31.158

46.304

48.690

31.623

70.891

21.287

72.279

71.923

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
Empat Bulan Yang
Berakhir
31 Mei

Keterangan

45.245
29.243
16.002
(516)

2014
(tidak
diaudit)
31.088
23.284
7.804
(261)

(4.381)

(3.647)

568

(668)

1.617
(1.073)
(1.439)

472
(1.344)

2015
(audit)
Pendapatan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban penjualan
Beban umum dan
administrasi
Laba (rugi) selisih kurs
bersih
Pendapatan lain-lain
Beban lain-lain
Pendapatan keuangan
Beban keuangan

Tahun Yang Berakhir
31 Januari
(12 bulan)

31 Desember
(12 bulan)

90.776
61.549
29.227
(1.399)

122.826
89.629
33.197
(750)

71.467
61.816
9.651
(549)

2012
(tidak
diaudit)
34.574
36.205
(1.631)
(490)

(9.505)

(9.076)

(6.486)

(6.937)

(6.791)

(516)

(6.145)

(24)

1.384

(699)

1.467
(1.847)
(5.235)

892
(2.648)
(1.862)

4.884
(4.952)
(116)

73.164
(7.849)
216
(100)

2.339
(4.075)
(192)

2015*
(audit)

2014*
(audit)
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2013*
(audit)

2011
(tidak
diaudit)
59.172
43.150
16.022
(445)

2012
(audit)

2011
(audit)

71.828
64.014
7.814
(545)

45.604
39.032
6.572
(550)

(6.768)

(7.661)

556

1.162

4.746
(4.875)
113
(109)

72.223
(7.263)
169
(207)

Laba sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak
penghasilan
Laba tahun berjalan
Pendapatan
komprehensif lain
Penghasilan
komprehensif tahun
berjalan
Laba per saham

10.778

2.356

12.190

13.609

(2.780)

(438)

(3.304)

(2.637)

7.998

1.917

8.885

(683)

-

(602)

7.314

1.917

24.84

5,95

2.409

57.758

6.118

940

65.447

(84)

16

-

(584)

16

10.972

2.325

57.774

6.118

356

65.463

2.827

(5.107)

-

-

-

-

8.282

13.799

(2.782)

57.774

6.118

356

65.463

27,59

34,07

7,22

-

-

-

-

Rasio Keuangan
Empat Bulan
Yang Berakhir
Keterangan

Rasio Profitabilitas (%)
Laba bruto / pendapatan
Penghasilan komprehensif /
pendapatan
Laba bruto / jumlah aset
Penghasilan komprehensif /
jumlah aset (ROA)
Laba bruto / jumlah ekuitas
Penghasilan komprehensif /
jumlah ekuitas (ROE)
Rasio Keuangan (x)
Jumlah liabilitas / jumlah aset
Jumlah liabilitas / jumlah
ekuitas
Jumlah aset / jumlah ekuitas
Rasio Likuiditas (%)
Aset lancar / jumlah liabilitas
jangka pendek (current
ratio)
Kas dan setara kas / jumlah
liabilitas jangka pendek
(Quick ratio)

31 Januari
(12 bulan)
2014
2013

31 Mei
2015

Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Penghasilan komprehensif
Jumlah asset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas

Tahun Yang Berakhir

2015

2012

2011

(41,57)
(16,09)
844,33
(74,41)
(32,71)
233,02

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

57,50
64,00
18,90
(99,46)
16,83
53,97
0,49

45,54
25,59
105,04
199,90
N.A.
N.A.
N.A.

(26,09)
(0,31)
(0,12)
(0,09)
(0,12)
(0,33)
(0,11)

0,72
0,45
2,44
5,21
0,46
0,96
0,15

35,37

32,20

27,03

13,50

(4,72)

27,08

10,88

14,41

16,17

9,12

11,23

(3,89)

167,10

10,34

0,50

143,55

9,61

19,19

19,11

8,11

(1,60)

23,70

6,46

6,35

4,39

5,44

7,94

(2,34)

56,61

9,05

0,29

63,22

18,10

32,41

40,53

14,17

(2,30)

75,27

10,81

9,14

8,27

9,18

16,85

(4,09)

81,50

28,74

0,49

91,02

46,88

40,79

42,74

30,53

30,54

68,89

74,65

43,95

68,51
217,5

40,25

88,24

52,86
112,1

67,36

43,97

167,36

143,97

219,87

352,83

2,27

72,78

188,24

168,89

156,20

183,46

1,54

0,92

1,07
0,71
(6,92)
(0,96)
0,17
0,48
0,03

31 Desember
(12 bulan)
2012
2011

2
212,1
2

141,5
4
2,17

(110,18)

174,65

143,95

225,90

355,18

0,44

7,08

2
317,5
2

180,8
0
0,61

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Keterangan:
*disajikan kembali
N.A: tidak dapat dibandingkan

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya
Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau
Kewajiban Lainnya
Rasio Lancar (minimal 1,5x)
Gearing Ratio (maksimal 1x)

Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal
31 Mei 2015
156,20%
50,00%
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8. Prospek Usaha dan Strategi Usaha
Prospek Usaha
Bisnis Perseroan berhubungan erat dengan industri – industri lainnya, diantaranya adalah
perkebunan kelapa sawit dan pembangkit listrik tenaga uap.
Berdasarkan data dari Indonesia-investments, Produksi minyak sawit di dunia didominasi oleh
Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85 % - 90% dari total
produksi minyak sawit di dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit
yang terbesar di dunia. Dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan
kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertumbuh dan kerenanya
meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit. Menurut data dari
Kementerian Pertanian Indonesia, jumlah total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada saat
ini mencapai 8 juta hektar. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun
2020.
Meskipun naik turunnyan kondisi dunia telah menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap
harga minyak sawit dunia (dan membuat Pemerintah menerapkan pajak ekspor di tahun 2014, yang
paling rendah sepanjang sejarah Indonesia yaitu 0%), bisnis minyak sawit di Indonesia masih
menjanjikan dalam jangka waktu panjang karena beberapa alasan yaitu :
- Margin laba yang besar, sementara komoditi ini mudah diproduksi
- Permintaan internasional yang besar dan terus berkembang
- Biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia adalah yang paling murah di dunia
- Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati
- Penggunaan biofuel diduga akan meningkat secara signifikan
Berdasarkan Siaran Pers di Berita Satu pada 3 Februari 2015, Ketua Umum Asosiasi Ketel Uap dan
Bejana Bertekanan Indonesia (AKUBBI), Eko Sulianto menyampaikan bahwa industri ketel uap
dalam negeri siap membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 35.000
megawatt (mw) dalam waktu lima tahun ke depan. Saat ini industri dalam negeri mampu
menyediakan komponen ketel untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 1.000 mw selain itu industri
ketel uap mampu mengekspor 1.000 MW ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan
Timur Tengah. Selain itu, industri dalam negeri memiliki kualitas produk yang dihasilkan sudah baik
dan telah memenuhi standar American Society of Mechanical Engineers (ASME).
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, Perseroan telah terbukti menjadi salah satu perusahaan
engineering dan manufacturing yang menghasilkan produk yang reliable.Dengan teknologi yang saat
ini Perseroan miliki dan pengalaman melayani berbagai sektor industri, Perseroan dapat
mengembangkan teknologi produk yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan ekspansi ke
pasar global.
Strategi Usaha
1.
2.
3.

Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional.
Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan menaikkan
pangsa pasar Perseroan dan meraih peluang pasar baru.
Fokus untuk menjaga kualitas produk Perseroan.

-xvi -

I. PENAWARAN UMUM
A. PERSEROAN
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut
“Penawaran Umum”) sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Biasa Atas Nama
yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 22,22 % (dua puluh dua
koma dua dua persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham,
yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 128,- (seratus dua puluh delapan
Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar
Rp 30.720.000.000,- (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
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 suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT ATELIERS MECANIQUES D’INDONESIE Tbk
(“PT Atmindo Tbk” atau “Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Industri Manufaktur dan Perakitan Mesin Industri
Berkedudukan di Deli Serdang, Sumatera Utara
Kantor Pusat dan Pabrik:
Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30 - 38
Desa Dagang Kelambir – Tanjung Marowa
Deli Serdang - Sumatera Utara – Indonesia 20362
Telp.: (6261) 794 7751; Fax: (6261) 794 7755
Email:corsec@atmindo.co.id ; Website: www.atmindoboiler.com
Kantor Cabang:
Gedung Multi Piranti Graha Lantai 1
Jalan Raden Inten II No.2, Duren Sawit
Jakarta Timur – Indonesia 13430
Telp. (021) 8632768 ; Fax. (021) 863 2763
Email: atmindojkt@cbn.net.id

Kantor Cabang:
Ruko Citra Town Square
Jl. D.I.Panjaitan No.20
Samarinda – Kalimantan Timur 75118
Telp. (0541) 7283477; Fax. (0541) 728 3477
Email: atmindo.smda@gmail .com

Kantor Cabang:
Jalan Riau Ujung
Kompleks Riau Bisinis Center No. C6
Pekan Baru – Riau
Telp. (0761) 861 850; Fax. (0761) 861 850
Email: atmindo.pku@gmail.com

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA
TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN MENJADI
KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH
PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN
AKAN TERJAGA.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEKURANGAN PASOKAN
LISTRIK. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH USAHA
PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.
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Perseroan didirikan dengan nama PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie atau disingkat menjadi
PT Atmindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 Maret 1972 Jo. Akta
Perobahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 18 September 1972, Jo Akta Pembetulan No. 45 tanggal
30 Maret 1973 yang seluruhnya dibuat dihadapan CH. Bahri, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusannya No. Y.A.5/132/23 tanggal 9 April 1973
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 37/73 tanggal 5 Mei
1973 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1973,
Tambahan Berita Negara No.709 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian). Perseroan memulai kegiatan
usahanya secara komersial pada tanggal 9 April 1973.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Ateliers Mecaniques
D’Indonesie No. 4 tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo,S.H., MSi.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0940722.AH.01.02. Tahun 2015
tanggal 18 Agustus 2015 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0957548 pada tanggal 18 Agustus 2015 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0957549 tanggal 18 Agustus 2015, yang ketiganya
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus
2015 (“Akta No. 4/2015”) yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008
tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Ateliers Mecaniques
D’Indonesie Tbk.
Perseroan merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing dan telah memiliki Surat Izin Usaha
yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan surat No. 488/T/INDUSTRI/1994
tanggal
17 Juni 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri untuk PT Atmindo yang bergerak di
bidang usaha industri mesin-mesin / alat pengolah kelapa sawit dan karet, industri water tube boiler,
industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers.
Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :

Saham Biasa Atas Nama
Nilai Nominal Rp 100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
(lembar)
(Rupiah)
3.360.000.000
336.000.000.000
613.200.000
109.200.000
75.600.000
42.000.000
840.000.000

61.320.000.000
10.920.000.000
7.560.000.000
4.200.000.000
84.000.000.000

2.520.000.000

252.000.000.000


Sphere Corporation, SDN, BHD

Chong Kim Kong

Chong Kim Leong

Rudy Susanto
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

%

73,00
13,00
9,00
5,00
100,00

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini,
maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran
Umum Perdana adalah sebagai berikut:
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MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (Seratus Rupiah)

Pemegang
Saham
Modal Dasar
Modal
Ditempatkan
dan Disetor:
- Sphere
Corporation,
SDN, BHD
- Chong Kim
Kong
- Chong Kim
Leong
- Rudy
Susanto
- Masyarakat
Jumlah Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Jumlah Saham
dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah
Jumlah Nilai
(%)
Saham
Nominal (Rp)
3.360.000.000
336.000.000.000 100,000

Sesudah Penawaran Umum
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah
Jumlah Nilai
(%)
Saham
Nominal (Rp)
3.360.000.000 336.000.000.000 100,000

613.200.000

61.320.000.000

73,00

613.200.000

61.320.000.000

56,78

109.200.000

10.920.000.000

13,00

109.200.000

10.920.000.000

10,11

75.600.000

7.560.000.000

9,00

75.600.000

7.560.000.000

7,00

42.000.000

4.200.000.000

5,00

42.000.000

4.200.000.000

3,89

-

-

-

240.000.000

24.000.000.000

22,22

840.000.000

84.000.000.000

100,00

1.080.000.000

108.000.000.000

100,00

2.520.000.000

252.000.000.000

2.280.000.000

228.000.000.000

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.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru
yang berasal dari portepel atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua dua persen) dari Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang
saham lama akan mencatatkan pula sebanyak 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham
atau 77,78% (tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh. Saham tersebut adalah saham milik Sphere Corporation SDN, BHD sebesar 613.200.000
(enam ratus tiga belas juta dua ratus ribu) saham atau 56,78% (lima puluh enam koma tujuh delapan
persen), Chong Kim Kong sebesar 109.200.000 (seratus sembilan juta dua ratus ribu) saham atau
10,11% (sepuluh koma satu satu persen), Chong Kim Leong sebesar 75.600.000 (tujuh puluh lima
juta enam ratus ribu) saham atau 7,00% (tujuh koma nol nol persen) dan Rudy Susanto sebesar
42.000.000 (empat puluh dua juta) saham atau 3,89% (tiga koma delapan sembilan persen).
Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia
seluruhnya adalah sebanyak 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) saham atau 100%
(seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum ini.
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Seluruh saham Perseroan milik Pemegang Saham lama yang akan dicatatkan yaitu Sphere
Corporation SDN, BHD, Chong Kim Kong, Chong Kim Leong dan Rudy Susanto tidak akan dijual
dalam jangka waktu sampai dengan 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan
menjadi efektif.
Perseroan dan Pemegang Saham tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan
saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
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II. RENCANAAN PENGGUNAAN DANA
Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah
dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk memperkuat modal
kerja dan mengurangi hutang bank di HSBC yang juga dipergunakan untuk modal kerja Perseroan
dengan rincian sebagai berikut:
a) Sekitar 32% (tiga puluh dua persen) akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja
Perseroan dalam rangka pembuatan produk-produk boiler maupun auxiliary atas pesanan
pelanggan Perseroan.
b) Sekitar 68% (Enam puluh delapan persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang bank di
HSBC, dengan total nilai utang sesuai dengan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31
Mei 2015 sebanyak Rp 41.811.491.854,- yang terdiri dari pinjaman dalam mata uang Rupiah
sebesar Rp 40.490.391.854,- dan pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika sebesar US$
100.000 (setara dengan Rp 1.321.100.000,- dengan menggunakan kurs Rp 13.211,-). Utang
Bank HSBC oleh Perseroan memiliki rincian sebagai berikut:
Jenis fasilitas

Fasilitas Modal Kerja Jangka Pendek.

Jangka waktu fasilitas

Sampai dengan 31 Mei 2016 (akan berlaku terus
hingga
bank
secara
tertulis
membatalkan,
menghentikan atau membebaskan Perseroan dari
kewajibannya).

Persetujuan kreditur atas pembayaran /
pelunasan dini

Tidak ada pembatasan atas pelunasan dini

Sifat hubungan afiliasi

Tidak ada.

Kurs untuk pembayaran utang

Rupiah dan US Dollar

Jumlah Fasilitas dan Suku Bunga :
a. Fasilitas cerukan / overdraft
Jumlah Fasilitas :
Maksimum Rp 10.000.000.000,-

2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari Bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

b. Pembiayaan Supplier 1
Jumlah Fasilitas :
Maksimum USD 2.500.000

4,5% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

c. Pembiayaan Supplier 2
Jumlah Fasilitas :
Maksimum Rp 32.000.000.000,-

2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

d. Pembiayaan Piutang 1
Jumlah Fasilitas :
Maksimum USD 5.000.000

4,75% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

e. Pembiayaan Piutang 2
Jumlah Fasilitas :
Maksimum Rp 65.000.000.000,-

2,25% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal
29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam
Rangka Penawaran Umum, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
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sekitar 8,24% (delapan koma dua empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran
Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:
a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 3,77% (tiga koma tujuh tujuh persen), yang terdiri dari
biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,77% (dua koma tujuh tujuh persen),
biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dan biaya
jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).
b. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sekitar 2,41% (dua koma empat satu persen), yang
terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 1,09% (satu koma nol sembilan persen), biaya jasa
konsultan hukum sebesar 1,06% (satu koma nol enam persen) dan biaya notaris sebesar 0,26%
(nol koma dua enam persen).
c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,21% (nol koma dua satu persen), yang
merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek.
d. Biaya BEI dan KSEI sebesar 0,52% (nol koma lima dua persen), terdiri dari BEI sebesar 0,47%
(nol koma emapt tujuh persen) dan KSEI sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).
e. Biaya pendaftaran kepada OJK sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).
f. Biaya lain-lain antara lain biaya penyelenggaraan Public Expose dan Due Dilligence Meeting,
pembuatan prospektus, percetakan, iklan koran dan biaya-biaya emisi lainnya sebesar 1,28%
(satu koma dua delapan persen).
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada
OJK dan BEI serta akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan
dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003
tanggal 17 Juli 2003 dan Peraturan Bursa No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan
mengemukakan alasan serta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu
dari RUPS Perseroan sesuai dengan Peraturan No.X.K.4
Dalam menggunakan dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini,
Perseroan akan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Transaksi Afiliasi atau Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.
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III. PERNYATAAN UTANG
Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan
Keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 yang telah
diaudit oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA , ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member
Mc Millan Woods) dengan opini wajar,dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo
Tbk pada tanggal 31 Mei 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode empat bulan yang
berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Saldo
Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 78.033 juta dengan rincian
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei 2015

Keterangan
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Utang bank – jangka pendek
Uang muka penjualan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

8.335
2.176
2.555
41.811
13.858
68.735

Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan
Utang pada pihak berelasi
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

1.

Liabilitas Jangka Pendek

A.

Utang Usaha

9.298
9.298
78.033

Utang usaha timbul karena adanya pembelian bahan baku, bahan penolong, dan bahan lainnya,
serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan operasionalperusahaan.
Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 8.335 juta dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei 2015
8.335
8.335

Keterangan
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Jumlah Utang Usaha
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B.

Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya Masih Harus Dibayar adalah biayayang masih harus dibayarkan oleh Perseroan kepada pihak
lain atau jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan Perseroan. Biaya tersebut
sudah merupakan kewajiban Perseroan namun belum dibayarkan, sehingga masih merupakan utang
yang harus ditanggung oleh Perseroan untuk melunasinya.
Biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah Rp 2.176 juta, dengan
rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
31 Mei 2015
Biaya pemeliharaan selama masa garansi
542
Bonus dan insentif
508
Gaji, upah dan tunjangan
512
Lain – lain
614
JUMLAH
2.176

C.

Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara oleh Perseroan
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah Rp 2.555 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei 2015

Keterangan
Utang Pajak
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 23
Pajak penghasilan pasal 25
Pajak penghasilan pasal 26
Pajak penghasilan pasal 29
Pajak pertambahan nilai
Jumlah utang pajak

D.

52
24
200
1
2.083
195
2.555

Utang Bank – Jangka Pendek

Utang Bank – Jangka Pendek adalah Utang Perseroan kepada bank yang jatuh tempo dalam waktu
1 (satu) tahun yang digunakan untuk modal kerja Perseroan.
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Utang bank – jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 41.812 juta
dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
Pembiayaan pemasok
Dolar (31 Mei 2015 AS$100.000)
Rupiah
Cerukan
Jumlah Utang Bank – Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei 2015

1.321
36.029
4.462
41.812

Perseroan memperoleh fasilitas perbankan dengan The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited (HSBC) berdasarkan perjanjian No. JAK/140469/U/140509 tanggal 11 Juni 2014,
dimana perjanjian tersebut memiliki jatuh tempo tanggal 31 Mei 2015. Fasilias pinjaman limit
gabungan dari HSBC adalah sebagai berikut:
-

Fasilias cerukan/overdraft dengan jumlah maksimal sebesar Rp5.000.000.000.

-

Pembiayaan suplier 1 dengan jumlah maksimal sebesar AS$2.000.000 dengan jangka waktu
pembiayaan maksimal 180 hari. Per 31 Mei 2015, fasilitas ini dibebankan bunga atas saldo
harian sebesar 6,48%

-

Pembiayaan suplier 2 dengan jumlah maksimal sebesar Rp19.000.000.000 dengan jangka
waktu pembiayaan maksimal 180 hari. Per 31 Mei 2015, fasilitas ini dibebankan bunga atas
saldo harian sebesar 12,19% per tahun

-

Pembiayaan piutang 1 dengan jumlah maksimal sebesar AS$2.500.000 dengan jangka waktu
pembiayaan maksimal 180 hari. Per 31 Mei 2015, fasilitas ini dibebankan atas saldo harian
sebesar 6,48% per tahun

-

Pembiayaan piutang 2 dengan jumlah maksimal sebesar Rp24.000.000.000 dengan jangka
waktu pembiayaan maksimal 60 hari. Per 31 Mei 2015, fasilitas ini dibebankan atas saldo
harian sebesar 12,19% per tahun

Berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan korporasi No. JAK/140469/U/140509 tanggal
11 Juni 2014, dimana perjanjian tersebut memiliki jatuh tempo tanggal 31 Mei 2015 Perseroan harus
mengikuti kesepakatan antara lain hal-hal sebagai berikut:
a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan
kepada pemegang saham dan/atau direksi dari perusahaan
b. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu penjaminan atas aset tidak bergerak,
gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aset atau pendapatan
dari perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari
c. Membuat, mengadakan atau mengijinkan/menyetujui suatu utang atau kewajiban apapun
termasuk kewajiban sewa atau jaminan kecuali untuk utang (utang yang timbul berdasarkan
pada perjanjian ini dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari
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d. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga
kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis seharihari
e. Perusahaan diharuskan untuk memastikan bahwa komposisi pemegang sahamnya atau
anggaran dasar perusahaan tidak akan diubah tanpa persetujuan tertulis dari bank.
f. Perusahaan harus memastikan bahwa para pembeli produknya yang telah disetujui oleh bank
akan mengkreditkan pembayarannya melalui bank.
HSBC telah memberikan persetujuan kepada Perseroan sehubungan dengan perubahan komposisi
pemegang saham dan pembayaran dividen sesuai dengan surat No.CMBMDN100848 tanggal 25
Maret 2015.
Fasilitas tersebut dijamin dengan:
₋ Hak tanggungan atas tanah dan bangunan senilai AS$5.000.000.
₋ Persediaan sebesar AS$1.200.000.
₋ Piutang sebesar AS$1.200.000.
Tidak terdapat fasilitas dengan tingkat bunga nol persen yang diterima Perseroan pada periode
pelaporan.
Pada tanggal 4 Agustus 2015 terdapat perubahan perjanjian pemberian fasilitas perbankan korporasi
No. JAK/150693/U/150701 dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
dengan perubahan sebagai berikut:
- Fasilitas Cerukan/Overdraft menjadi maksimal sebesar Rp10.000.000.000
- Fasilitas Pembiayaan Suplier 1 menjadi maksimal sebesar AS$ 2.500.000
- Fasilitas Pembiayaan Suplier 2 menjadi maksimal sebesar Rp32.000.000.000
- Fasilitas Pembiayaan Piutang 1 menjadi maksimal sebesar AS$ 5.000.000
- Fasilitas Pembiayaan Piutang 2 menjadi Rp65.000.000.000
Berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan korporasi No. JAK/150693/U/150701 Selama
periode perjanjian kredit hingga seluruh kewajiban perusahaan dinyatakan lunas oleh HSBC secara
tertulis perusahaan harus mengikuti kesepakatan antara lain hal-hal sebagai berikut:
a. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu penjaminan atas aset tidak bergerak,
gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aset atau pendapatan dari
perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari.
b. Membuat, mengadakan atau mengijinkan/menyetujui suatu utang atau kewajiban apapun
termasuk kewajiban sewa atau jaminan kecuali untuk utang (utang yang timbul berdasarkan
pada perjanjian ini dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari.
c. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga
kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis seharihari.

E.

Uang Muka Penjualan

Uang Muka Penjualan merupakan pembayaran yang sudah terlebih dahulu diterima oleh perusahaan
namun belum merupakan pendapatan perusahaan untuk periode yang bersangkutan, sehingga
dicatat sebagai kewajiban jangka pendek.
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Uang muka Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah Rp 13.858 juta, dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei 2015

PT Syarikah Amanah

2.371

PT Sasana Yudha Bhakti

3.181

Sodimex SA, Belgium

1.749

PT Andhika Pratama Jaya Abadi

1.679

SIAT SA Belgium

1.377

PT Socfin Indonesia

982

PT Andira Agro

578

PT Rimba Sawit Lestari

494

PT Torus Ganda

462

Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp450 Juta)

985

Jumlah Uang Muka Penjualan

F.

13.858

Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan
karena karyawan telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan
dibayarkan di masa depan.
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah
Rp 9.298 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan
Saldo awal
Beban imbalan kerja karyawan
Pendapatan komprehensif lain
Jumlah Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei 2015
8.109
505
684
9.298

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 MEI 2015 TELAH DIUNGKAPKAN
DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN
TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS
YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 MEI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN
INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN YANG
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.
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MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN
INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO
SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA
DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASANPEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK - HAK PEMEGANG
SAHAM PUBLIK.
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data
Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan
informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan
tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab
ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan
merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di
masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktorfaktor yang diuraikan dalam Bab V mengenai risiko usaha dalam Prospektus ini.
Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja
keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.
Laporan Keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
telah diaudit oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA , ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
(member Mc Millan Woods) dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material,
posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Mei 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Informasi komparatif untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode 4
(empat) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 tidak diaudit dan/atau tidak direview.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari 2015 serta kinerja keuangan
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari 2014 serta hasil usaha,
perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari 2013 serta hasil usaha,
perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator
pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.
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A. Umum
1. Pendirian Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie atau disingkat menjadi
PT Atmindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 Maret 1972 Jo. Akta
Perobahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 18 September 1972, Jo Akta Pembetulan No. 45 tanggal
30 Maret 1973 yang seluruhnya dibuat dihadapan CH. Bahri, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusannya No. Y.A.5/132/23 tanggal 9 April 1973
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 37/73 tanggal 5 Mei
1973 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1973,
Tambahan Berita Negara No.709 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian).Perseroan memulai kegiatan
usahanya secara komersial pada tanggal 9 April 1973.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Ateliers Mecaniques
D’Indonesie No. 4 tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo,S.H., MSi.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0940722.AH.01.02. Tahun 2015
tanggal 18 Agustus 2015 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0957548 pada tanggal 18 Agustus 2015 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0957549 tanggal 18 Agustus 2015, yang ketiganya
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus
2015 (“Akta No. 4/2015”) yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008
tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Ateliers Mecaniques
D’Indonesie Tbk.
Perseroan merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing dan telah memiliki Surat Izin Usaha
yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan surat No. 488/T/INDUSTRI/1994
tanggal 17 Juni 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri untuk PT Atmindo yang bergerak di
bidang usaha industri mesin-mesin / alat pengolah kelapa sawit dan karet, industri water tube boiler,
industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.4/2015, maksud dan
tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri mesin-mesin / alat pengolah kelapa sawit
dan karet, industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers,
serta pemasarannya. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut :
i.kegiatan usaha utama :
a. menjalankan usaha-usaha di bidang industri mesin-mesin/alat pengolah kelapa sawit dan karet,
industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers, yang
memproduksi antara lain alat pengolah untuk industri kelapa sawit dan karet, water tube boiler,
industrial and domestic water treatment, tank cars untuk transportasi palm oil, package boiler,
dan quick doors for sterilizers;
b. memasarkan hasil-hasil produksi bidang industri tersebut pada butir a di atas, baik di dalam
negeri maupun ke luar negeri (ekspor).
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ii.kegiatan usaha penunjang :
a. menjalankan usaha penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk kegiatan usaha
industri tersebut pada butir i di atas;
b. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan No. 470/168/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Marowa, Desa Dagang
Kelambir, Perseroan berkedudukan di Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No.30-38, Desa Dagang Kelambir,
Kecamatan Tanjung Marowa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

2. Kondisi Perekonomian Indonesia
Berdasarkan Siaran Pers The World Bank pada 18 Maret 2015, akibat melemahnya pertumbuhan
investasi dan ekspor maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai
5,20%. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah
komoditas Indonesia, selain juga memperkecil hadirnya peluang-peluang baru. Namun estimasi
pertumbuhan yang mengecil ini dapat berbalik arah bila investasi melampaui harapan pada tahun
2015. Pembelanjaan pasar domestik di Indonesia yang bertahan tinggi terus menopang
pertumbuhan. Apabila Indonesia memperkuat fondasi ekonomi yang lain dan memperkuat iklim
investasi, maka Indonesia dapat mendorong kembali laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih
pesat.
Berdasarkan Siaran Pers Bank Indonesia pada 19 Mei 2015, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia
pada 19 Mei 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% dengan suku bunga
Deposito Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Keputusan tersebut sejalan dengan
stance kebijakan moneter yang cenderung ketat untuk menjaga agar inflasi berada dalam sasaran
4±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahakan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat
dalam kisaran 2,5 - 3% terhadap PDB dalam jangka menengah.
Dalam Siaran Pers tersebut juga dijelaskan bahwa pertumbuhan pada triwulan I 2015 tercatat
sebesar 4,7% (yoy), melambat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 5,0% (yoy). Hal
ini terutama didorong lemahnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik terutama konsumsi
pemerintah dan investasi pada sektor bangunan. Belum terealisirnya belanja pada beberapa
kementerian dan lembaga yang baru serta masih terbatasnya belanja modal terkait dengan
implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah mengakibatkan lemahnya kinerja konsumsi
pemerintah dan investasi bangunan. Secara spesial, perlambatan ekonomi pada triwulan I 2015
terjadi hampir merata di seluruh Indonesia, baik di wilayah Jawa dan Jakarta yang mengandalkan
sektor manufaktur, maupun wilayah Sumatera dan Kalimantan, daerah penghasil komodiatas sumber
daya alam. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik terutama pada
semester II 2015, didukung oleh meningkatnya konsumsi dan
investasi sejalan dengan
meningkatnya realisasi pengeluaran fiskal oleh pemerintah serta meningkatnya penyaluran kredit
oleh perbankan. Ke depan, percepatan realisasi belanja pemerintah baik di Kementerian maupun
Kelembagaan dan untuk implementasi proyek-proyek infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi 2015.
Selanjutnya pada triwulan I 2015, Rupiah secara rata-rata melemah sebesar 4,4% (qtq) ke level
Rp 12.807 per dolar AS. Penguatan dolar AS yang terjadi terhadap mayoritas mata uang dunia
ditopang oleh ekonomi AS yang membaik dan persepsi risiko perekonomian domestik yang membaik.
Rupiah secara rata-rata melemah 0,95% (mtm) ke level Rp 12.944 per dolar AS. Ke depan, Bank
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Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, sehingga dapat
mendukung stabilitas makroekonomi yang terjaga dan penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih
sehat dan berkesinambungan.
Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa inflasi pada bulan April 2015 sebesar 0,36% (mtm) atau
6,79% (yoy), yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Peningkatan tekanan inflasi bersumber dari kenaikan kelompok barang dan jasa yang harganya
diatur oleh Pemerintah (administered prices), sementara tekanan inflasi yang bersumber dari
kemlompok inti dan bahkan bahan makanan bergejolak (volatile food) relatif masih terjaga.
Peningkatan administered prices terutama didorong oleh kenaikan harga bensin premium dan bensin
solar di akhir maret 2015, tariff angkutan dalam kota serta bahan bakar rumah tangga. Sementara itu
kelompok volatile food secara bulanan masih tercatat deflasi seiring dengan masa panen. Di sisi lain,
inflasi inti relative terjaga dan tercatata sebesar 0,24% (mtm) atau 5,04% (yoy), seiring dengan
permintaan domestik yang masih moderat dan ekspektasi inflasi yang terkendali. Ke depan, bank
Indonesia akan terus mencermati berbagai faktor risiko yang mempengaruhi inflasi, khususnya terkait
dengan perkembangan harga minyak dunia, penyesuaian administered prices, serta faktor musiman
menjelang Ramadhan dan Lebaran.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan
Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan di masa
lalu maupun di masa yang akan datang. Faktor-faktor ini secara material dapat mempengaruhi hasil
operasi Perseroan.
a. Perekonomian Indonesia
Produk Perseroan diaplikasikan ke berbagai sektor industri yaitu industri pabrik pengolahan kelapa
sawit, pabrik pengolahan karet, pabrik pengolahan kayu, pabrik listrik tenaga uap, pabrik gula, dan
industri chemical, textile, hotel, laundry serta pabrik lainnya yang membutuhkan uap untuk proses
produksi. Kinerja dari industri-industri tersebut tergantung pada perkembangan kondisi ekonomi
global dan nasional, termasuk tingkat investasi pemerintah dan swasta, pengeluaran pada proyekproyek perkebunan, infrastruktur dan industri lainnya yang memerlukan boiler, kebijakan moneter dan
kebijakan pemerintah lainnya, pertumbuhan penduduk, stabilitas geopolitik, regulasi lingkungan dan
fluktuasi tingkat pendapatan yang memiliki efek mendorong atau menghambat konsumsi dan
permintaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus 2015, ekonomi
Indonesia triwulan II-2015 terhadap triwulan II-2014 (y-on-y) tumbuh 4,67 persen, melambat
dibanding capaian triwulan II-2014 yang tumbuh 5,03 persen dan triwulan I-2015 yang tumbuh 4,72
persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana
pertumbuhan tertinggi dicapai Jasa Pendidikan yang tumbuh 12,16 persen. Dari sisi pengeluaran
didukung oleh hampir semua komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 4,97 persen.
Dalam RAPBN tahun 2016 Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016
diharapkan mencapai sekitar 5,5 persen dan inflasipada tahun 2016 dijaga pada kisaran 4,7 persen.
Arah kebijakan dalam RAPBN tahun 2016 antara lain adalah :
 kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa
mengganggu iklim investasi dunia usaha,
 meningkatkan
belanja
infrastruktur
untuk
memperkuat
konektivitas
nasional,
mendukungsektor kemaritiman dan kelautan, menuju tercapainya kedaulatan pangan,
kedaulatan energy dan ketenagalistrikan serta peningkatan industri dan pariwisata;
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menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai
tambah BUMN sebagai agen pembangunan, antara lain untuk mendukung pembangunan
infrastruktur, kedaulatanpangan, dan kemaritiman;

Perseroan percaya bahwa, jika pertumbuhan ekonomi secara umum di Indonesia terus berlanjut,
akan ada pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor industri. Demikian pula, Perseroan berharap
investasi publik dan swasta akanterus tumbuh dalam jangka menengah sampai jangka panjang.
Selanjutnya, dengan peningkatan pendapatan di Indonesia, yang secara langsung diterjemahkan ke
dalam kuatnya daya beli dan kemampunan masyarakat, Perseroan berharap bahwa lebih banyak
orang akan memiliki dana untuk dibelanjakan dananya pada hasil-hasil produk dari industri-industri
yang menjadi pelanggan Perseroan.
b. Keterbatasan Pasokan Listrik
Dalam memproduksi produknya Perseroan menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara
(PLN). Bila terjadi keterbatasan pasokan listrik dari PLN dan terputusnya aliran listrik dalam jangka
waktu yang lama, maka akan menghambat kegiatan proses peroduksi di pabrik Perseroan. Dalam
mengantisipasi hal ini, Perseroan telah menyediakan generator listrik (genset) yang berbahan bakar
solar guna memastikan kelancaran proses produksi.
c. Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
Saat ini Perseroan tereskpose dengan risiko nilai tukar, dimana Perseroan melakukan beberapa
transaksi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.Hasil operasi Perseroan dapat dipengaruhi oleh
fluktuasi nilai tukar ketika biaya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dikonversi ke dalam Rupiah
pada tanggal laporan posisi keuangan.Untuk periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei
2015, Perseroan membukukan laba selisih kurs bersih sebesar Rp 568,32 juta, sementara untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 2014 dan 2013 Perseroan membukukan
laba (rugi) selisih kurs bersih masing-masing sebesar (Rp 515,91 juta), Rp 6.144,59 juta dan
(Rp 23,61 juta) Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing secara formal pada tanggal 31 Mei
2015, 31 Januari 2015, 2014 dan 2013, namun harga produk utama Perseroan akan berfluktuasi
sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional yang didenominasi dalam Dolar
AS. Keterkaitan dalam fluktuasi harga secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko
mata uang Perseroan.
d. Fluktuasi Tingkat Suku Bunga
Saat ini Perseroan bergantung pada pinjaman bank selain pada kekuatan modal sendiri untuk
mendanai usahanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Kesulitan dalam memperoleh
pembiayaan dengan persyaratan diterima secara komersial dan/atau peningkatan biaya pinjaman
akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mengembangkan usahanya. Perseroan mendapat
pendanaan dari pihak perbankan dengan tingkat suku bunga yang mengikuti pergerakan bunga
acuan Bank Indonesia. Tingkat bunga yang diterima oleh Perseroan bersifat tetap (fixed) sehingga
Perseroan tidak mengalami risiko fluktuasi suku bunga.

B. Analisis Keuangan
1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Tabel berikut ini merupakan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk
periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 2014 dan 2013
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(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

2014

2015*

31 Januari
2014*

2013*

(tidak diaudit)

Pendapatan
Beban Pokok Penjualan
Laba Bruto
Beban Penjualan
Beban Umum dan Administrasi
Laba (Rugi) Selisih Kurs Bersih
Pendapatan Lain-Lain
Beban Lain-Lain
Beban Keuangan
Laba Sebelum Pajak
Beban Pajak Penghasilan
Laba Tahun Berjalan
Pendapatan Komprehensif Lain
Penghasilan Komprehensif Tahun
Berjalan

45.245
29.243
16.002
(516)
(4.382)
568
1.617
(1.073)
(1.439)
10.778
(2.780)
7.998
(684)
7.314

31.088
23.284
7.804
(261)
(3.647)
(668)
472
(1.344)
2.356
(438)
1.917
1.917

90.776
61.549
29.227
(1.399)
(9.506)
(516)
1.467
(1.847)
(5.236)
12.190
(3.305)
8.885
(602)
8.283

122.826
89.629
33.197
(750)
(9.076)
(6.145)
892
(2.648)
(1.862)
13.608
(2.637)
10.972
2.827
13.799

*disajikan kembali

1.1. Pendapatan Bersih
Grafik di bawah ini menunjukkan Pendapatan Perseroan (dalam jutaan Rupiah).

122.826
90.776

71.467
45.245
31.088

31 Mei 2015

31 Mei 2014

31 Januari 2015 31 Januari 2014 31 Januari 2013

Sumber: Perseroan
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71.467
61.816
9.651
(549)
(6.486)
(24)
4.885
(4.952)
(116)
2.409
(84)
2.325
(5.108)
(2.783)

Tabel berikut ini merupakan Pendapatan Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

31 Januari
2014

2015

2014

2013

(tidak diaudit)

Pendapatan dari penjualan barang
Boiler
Trading, Commision, Sundry
Perlengkapan pabrik minyak kelapa sawit
Sub Jumlah

38.689
1.447
1.904
42.040

29.748
1.283
14
31.045

85.882
2.523
343
88.748

111.952
1.926
3.578
117.456

63.414
1.927
3.101
68.442

Pendapatan dari penjualan jasa
Suku cadang dan jasa
Pekerjaan umum mekanik
Sub jumlah
Jumlah

2.881
324
3.205
45.245

43
43
31.088

1.833
195
2.028
90.776

47
5.323
5.370
122.826

240
2.785
3.025
71.467

Pendapatan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar
Rp 45.245 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 14.157 juta atau 45,54% bila dibandingkan
pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 yang sebesar Rp 31.088juta.
Kenaikan pendapatan disebabkan karena peningkatan volume penjualan boiler bersamaan dengan
peningkatan penjualan suku cadang dan jasa.Kenaikan pendapatan juga disebabkan karena harga
jual boiler mengacu pada US Dollar sehingga Perseroan diuntungkan oleh menguatnya nilai tukar
USD terhadap Rupiah.Kenaikan pendapatan tidak disebabkan oleh adanya produk baru karena
Perseroan memproduksi boiler berdasarkan pesanan (job order) dan bukan merupakan produk
massal (mass product) yang penjualannya dipengaruhi oleh peluncuran poduk baru.
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 90.776 juta atau
mengalami penurunan sebesar Rp 32.050 juta atau 26,09% bila dibandingkan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 122.826 juta. Penurunan pendapatan
disebabkan karena kondisi pasar
kurang kondusif, yang menyebabkan sebagian customer
menunda investasi mereka. Hal ini mengakibatkan banyak proyek tertunda, termasuk penundaan
pembelian boiler baru. Penurunan volume penjualan boiler diimbangi oleh peningkatan pada
penjualan suku cadang dan jasa .
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 122.826 juta atau
mengalami kenaikan sebesar Rp 51.360 juta atau 71,86% bila dibandingkan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 71.467 juta. Kenaikan pendapatan
disebabkan karena meningkatnya kapasitas produksi dengan penambahan mesin baru, sehingga
meningkatkan volume penjualan, baik dari dalam dan luar negeri.
1.1.1. Analisis Penjualan Perseroan dibandingkan dengan industri sejenis
Pada saat ini produk utama Perseroan lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan boiler pada
industri kelapa sawit, yaitu untuk mengolah tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit. Pada
saat ini harga produk-produk komoditas, khususnya minyak kelapa sawit, tengah mengalami
penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian Perseroan berkeyakinan dapat
menjaga tingkat penjualan boiler, karena perkebunan sawit hanya mungkin menunda investasi pabrik
kelapa sawit untuk sesaat saja dan tidak mungkin dalam jangka panjang. Apabila pohon kelapa sawit
sudah berbuah maka harus segera diolah dalam jangka waktu 24 jam, karena apabila tidak diolah
maka akan menyebabkan kerugian yang besar bagi perkebunan sawit tersebut. Dengan kondisi
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diatas maka penundaan pembeliaan boiler dalam jangka panjang tidak akan terjadi. Hal ini
merupakan peluang bagi Perseroan untuk memasarkan produk-produknya.
1.1.2. Upaya Perseroan untuk meningkatkan penjualan
Dalam meningkatkan penjualan produknya, Perseroan berupaya untuk meningkatkan daya saingnya
di dalam industri sejenis. Daya saing Perseroan tidak tergantung dari total pendapatan, total aset
maupun total ekuitas Perseroan, akan tetapi lebih tergantung kepada :





Boiler Desain yang lebih efisien.
Biaya produksi yang lebih rendah,
Waktu pengiriman lebih cepat
Kualitas boiler yang lebih baik

Kesemua poin diatas akan menghasilkan boiler yang lebih efisien, dengan kualitas yang lebih baik,
dan harga yang lebih murah, serta lebih dapat diterima oleh pasar.
Disamping itu strategi Perseroan selain dari memasarkan produk boiler baru adalah melakukan
pengembangan dan fokus ke layanan perbaikan dan service boiler. Keunggulan dari layanan
perbaikan dan service boiler ini adalah mempunyai marjin keuntungan yang tinggi sehingga dapat
meningkatkan pendapatan Perseroan.

1.2. Beban Pokok Penjualan
Tabel berikut ini merupakan Beban Pokok Penjualan Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)
Keterangan

31 Mei
2015

31 Januari
2014

2015

2014

2013

(tidak diaudit)

Persediaan awal bahan baku
Pembelian
Bahan baku tersedia
Persediaan akhir bahan baku
Pemakaian bahan baku work in process
Persediaan awal work in process
Penerimaan bahan baku
Upah buruh langsung
Work in process tersedia
Persediaan akhir work in process
Pemakaian work in process
Beban pabrikasi
Beban pokok produksi
Persediaan barang jadi:
Awal tahun
Akhir tahun
Beban tidak langsung
Beban pokok penjualan
Pendapatan
Beban pokok penjualan terhadap
pendapatan

39.092
13.735
52.827
(33.871)
18.956
6.618
18.956
3.017
28.591
(8.137)
20.454
6.133
26.587

39.846
13.690
53.537
(38.616)
14.921
4.694
14.921
1.461
21.075
(5.132)
15.943
5.048
20.991

39.846
30.500
70.346
(39.092)
31.254
4.694
31.254
4.488
40.436
(6.618)
33.818
17.132
50.950

25.410
67.090
92.500
(39.846)
52.654
3.633
52.654
8.896
65.183
(4.694)
60.489
21.916
82.405

29.873
33.323
63.196
(25.410)
37.786
1.204
37.786
7.610
46.600
(3.633)
42.967
11.693
54.660

26.587
2.656
29.243
45.245
64,63%

20.991
2.293
23.284
31.088
74,89%

50.950
10.599
61.549
90.776
67,80%

82.405
7.224
89.629
122.826
72,97%

54.660
7.156
61.816
71.467
86,49%
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Beban pokok penjualan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah
sebesar Rp 29.243 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 5.959 juta atau 25,60% bila
dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 yang sebesar
Rp 23.284 juta. Kenaikan beban pokok penjualan dan jasa disebabkan karena peningkatan volume
penjualan boiler bersamaan dengan peningkatan penjualan suku cadang dan jasa. Sementara dari
sisi bahan baku, meskipun harga komoditas di pasar global mengalami penurunan serta pasokan
besi dan baja mengalami peningkatan, namun nilai tukar mata uang Rupiah mengalami pelemahan
terhadap US Dollar, sehingga harga bahan baku utama boiler, yaitu besi dan baja, cenderung tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Rasio Beban pokok penjualan terhadap Pendapatan sebesar
64,63% atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang
sebesar 74,89% karena kenaikan beban pokok penjualan lebih rendah dibandingkan kenaikan
pendapatan Perseroan.
Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 61.549
juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 28.080 juta atau 31,33% bila dibandingkan pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 89.629 juta. Penurunan beban pokok
penjualan disebabkan penurunan volume penjualan boiler. Walaupun adanya peningkatan pada
penjualan suku cadang dan jasa, tetapi material yang terpakai tidak banyak serta adanya
penurunan harga bahan baku. Penurunan pemakaian bahan baku untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 21.400 juta atau 40,64% bila dibandingkan pada tahun
yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014. Rasio Beban pokok penjualan
terhadap pendapatan sebesar 67,80% atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama
pada tahun sebelumnya yang sebesar 72,97% karena penurunan beban pokok penjualan lebih
rendah dibandingkan penurunan pendapatan Perseroan.
Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 89.629
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 27.813 juta atau 44,99% bila dibandingkan pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 61.816 juta. Kenaikan beban pokok
penjualan disebabkan
peningkatan volume penjualan, khususnya boiler yang lebih banyak
penggunaan material jika dibandingkan dengan penjualan suku cadang dan jasa serta adanya
kenaikan harga bahan baku boiler. Biaya pemakaian bahan baku pada periode 31 Januari 2014
meningkat 39,35% dibandingkan periode 31 Januari 2013. Rasio Beban pokok penjualan terhadap
Pendapatan Bersih sebesar 72,97% atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama
pada tahun sebelumnya yang sebesar 86,49% karena kenaikan kenaikan beban pokok penjualan
lebih rendah dibandingkan kenaikan pendapatan Perseroan.

1.3. Laba Bruto
Tabel berikut ini merupakan Laba Bruto Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

2014

2015

31 Januari
2014

2013

(tidak diaudit)

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Laba Bruto
Kenaikan (Penurunan) Laba Bruto

45.245
29.243
16.002
8.198
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31.088
23.284
7.804

90.776
61.549
29.227
(3.970)

122.826
89.629
33.197
23.546

71.467
61.816
9.651

Laba bruto untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar
Rp 16.002 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 8.198 juta atau 105,05% bila dibandingkan
pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 yang sebesar Rp 7.804 juta.
Kenaikan laba bruto disebabkan karena kenaikan pendapatan sebesar Rp 14.157 juta yang lebih
tinggi dibandingkan kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 5.959 juta.
Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 adalah sebesar Rp 29.227 juta
atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.970 juta atau 11,96% bila dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 33.197 juta. Penurunan laba bruto
disebabkan karena penurunan pendapatan sebesar Rp 32.050 juta yang lebih tinggi dibandingkan
penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp 28.080 juta.
Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 adalah sebesar Rp 33.197 juta
atau mengalami kenaikan sebesar Rp 23.546 juta atau 243,97% bila dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 9.651 juta. Kenaikan laba bruto
disebabkan karena kenaikan pendapatan sebesar Rp 51.359 juta yang lebih tinggi dibandingkan
kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 27.813 juta.
1.3.1.

Alasan penjualan dalam Rupiah dibandingkan dengan pembelian bahan baku dalam
mata uang asing
Perseroan melakukan penjualan produk boiler sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah
karena sebagian besar pelanggannya berdomisili di Indonesia. Walaupun sebagian besar
pelanggannya berdomisili di Indonesia, namun untuk tetap menjaga kualitas produknya Perseroan
melakukan pembelian sebagian bahan bakunya dari luar negeri. Hal ini disebabkan bahan baku dari
luar negeri memiliki kualitas lebih baik dari dalam negeri. Meskipun penjualan dengan mata uang
Rupiah dan pembelian sebagian bahan baku menggunakan mata uang asing, namun hal ini tidak
memberikan dampak signifikan terhadap penjualan maupun laba operasional Perseroan.
1.3.2. Kebijakan lindung nilai atas penjualan produk dan pembelian bahan baku
Saat ini Perseroan melakukan beberapa transaksi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat maupun
Euro, diantaranya penjualan produk ke pasar internasional dan pembelian bahan baku untuk produk
Perseroan untuk menjaga kualitas produknya tetap terjaga. Namun perubahan nilai tukar mata uang
asing ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap penjualan maupun laba operasional
Perseroan. Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang
asing. Namun dalam hal ini Perseroan melakukan mitigasi dengan cara sumber pendanaan atau
pinjaman dari bank sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah karena sebagian besar
kegiatan operasional perusahaan menggunakan mata uang Rupiah, sehingga fluktuasi kurs tidak
memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.
1.4. Beban Penjualan
Tabel berikut ini merupakan Beban Penjualan Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

2014

2015

31 Januari
2014

2013

(tidak diaudit)

Gaji, upah dan tunjangan
Perjalanan
Biaya kantor
Jumlah

260
172
84
516

139
36
86
261
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491
270
638
1.399

453
99
197
749

351
65
133
549

Beban penjualan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
adalah sebesar Rp 516 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 255 juta atau 97,70% bila
dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 yang sebesar
Rp 261 juta. Kenaikan beban penjualan
disebabkan peningkatan aktivitas promosi berupa
pemasangan billboard di Medan, Pekan Baru dan Samarinda, mengadakan pameran, pembukaan
cabang di Jakarta, Pekan Baru dan Samarinda serta biaya perjalanan untuk inspeksi reperasi boiler
dan penjualan suku cadang, disamping itu dipengaruhi juga oleh kenaikan gaji bagi karyawan
Perseroan.
Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 1.399 juta
atau mengalami kenaikan sebesar Rp 649 juta atau 86,54% bila dibandingkan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 750 juta. Kenaikan beban penjualan
disebabkan peningkatan aktivitas promosi, biaya perjalanan untuk inspeksi reperasi boiler dan
penjualan suku cadang, disamping itu adanya pengaruh kenaikan gaji bagi karyawan Perseroan.
Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 750 juta atau
mengalami kenaikan sebesar Rp 201 juta atau 36,62% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 549 juta. Kenaikan beban penjualan berkaitan
dengan peningkatan aktivitas promosi yang dijalankan seiring dengan penambahan kapasitas
produksi dan penambahan tenaga kerja disamping adanya pengaruh kenaikan gaji bagi karyawan
Perseroan.
Tabel berikut ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi dan persentasenya
terhadap penjualan produk Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)
Keterangan

31 Mei
2015

2014

2015

31 Januari
2014

2013

(tidak diaudit)

Biaya Promosi
Pendapatan
Biaya Promosi terhadap Pendapatan

192

155

597

-

375

45.245

31.088

90.776

122.826

71.467

0,0042%

0,0050%

0,0066%

-%

0,0053%

1.5. Beban Umum dan Administrasi
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 4.382 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 735 juta atau
20,15% bila dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 yang
sebesar Rp 3.647 juta. Kenaikan beban umum dan administrasi disebabkan perubahan metode
perhitungan imbalan karyawan (Aktuari), sehingga terdapat biaya gaji,upah dan tunjangan yang harus
disesuaikan sebesar Rp 2.825 juta pada periode 31 Mei 2015.
Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 9.506 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 430 juta atau 4,74% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 9.076 juta. Kenaikan beban
umum dan administrasi disebabkan meningkatnya biaya dokumentasi dan perizinan, biaya transport
dan perjalanan serta biaya pemeliharaan.
Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 9.076 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.590 juta atau 39,93% bila dibandingkan pada
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tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 6.486 juta. Kenaikan beban
umum dan administrasi disebabkan kenaikan gaji karyawan Perseroan, meningkatnya biaya
pemeliharaan dan penyusutan karena bertambahnya asset, penambahan pada perlengkapan kantor
dan banyaknya karyawan yang pensiun pada periode 31 Januari 2014.
1.6. Pendapatan (Beban) Lain-Lain
Komponen-komponen penting dari pendapatan lain-lain yang berpengaruh terhadap hasil usaha
Perseroan antara lain adalah penerimaan pembayaran dari beberapa pelangganatas piutang yang
telah dihapus. Sedangkan Komponen-komponen penting dari beban lain-lain yang berpengaruh
terhadap hasil usaha Perseroan adalah beban penyisihan piutang tak tertagih, penghapusan piutang
tak tertagih dan rugi penarikan aset.
Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 1.617 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.145 juta atau
242,58% bila dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 yang
sebesar Rp 472 juta. Kenaikan pendapatan (beban) lain-laindisebabkan penerimaan pembayaran
piutang yang telah dihapus.
Pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 1.467 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 575 juta atau 64,48% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 892 juta. Kenaikan pendapatan
(beban) lain-lain terutama disebabkan karena pada periode 31 Januari 2015 adanya pendapatan atas
pembayaran piutang yang telah dihapus.
Pendapatan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 892 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.992 juta atau 81,74% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 4.884 juta. Penurunan
pendapatan (beban) lain-lain terutama disebabkan karena pada periode 31 Januari 2013 adanya
penjualan bahan sisa produksi karena perpindahan kantor dan workshop Perseroan.
1.7.

Laba Sebelum Pajak

Tabel berikut ini merupakan laba sebelum pajak Perseroan dan pertumbuhannya:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)
Keterangan
Pendapatan
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan
Bersih
Beban Pokok Penjualan
Kenaikan (Penurunan) Beban Pokok
Penjualan
Laba Bruto
Kenaikan (Penurunan) Laba bruto
Gross Margin
Laba Sebelum Pajak
Kenaikan (Penurunan) Laba Sebelum
Pajak

31 Mei

31 Januari
2014
122.826

2013
71.467

(32.050)
61.549

51.359
89.629

61.816

(28.080)
29.227
(3.970)
32,20%
12.190
(1.419)

27.813
33.197
23.546
27,03%
13.609
11.200

2015
45.245

2014
31.088

2015
90.776

14.157
29.243

23.284

5.959
16.002
8.198
35,37%
10.778
8.422

7.804
25,10%
2.356

9.651
13,50%
2.409

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
adalah sebesar Rp 10.778 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 8.422 juta atau 357,47% bila
dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 yang sebesar
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Rp 2.356 juta. Kenaikan laba sebelum pajak penghasilan disebabkan peningkatan volume penjualan
yang meningkatkan pendapatan Perseroan sebesar Rp 14.157 juta, sementara kenaikan beban
pokok penjualan hanya sebesar Rp 5.959 juta atau tidak setinggi kenaikan pendapatan Perseroan.
Peningkatan volume penjualan juga tercermin pada peningkatan gross margin Perseroan, yaitu
sebesar 35,37% pada periode empat bulan yang berakhir 31 Mei 2015 dibandingkan dengan 25,10%
pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 12.190 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.419 juta atau 10,43% bila dibandingkan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 13.609 juta. Penurunan
laba sebelum pajak Perseroan disebabkan penurunan volume penjualan boiler, meskipun disisi lain
terjadi peningkatan volume penjualan suku cadang dan jasa. Penurunan volume penjualan
berdampak pada penurunan pendapatan sebesar Rp 32.050 juta, lebih tinggi dibandingkan
penurunan beban pokok penjualan yang sebesar Rp 28.080 juta. Meskipun demikian gross margin
masih mengalami peningkatan, yaitu sebesar 32,20% pada tahun yang berakhir 31 Januari 2015
dibandingkan dengan 27,03% pada tahun sebelumnya.
Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 13.609 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 11.200 juta atau 464,92% bila dibandingkan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 2.409 juta. Kenaikan laba
sebelum pajak penghasilan disebabkan peningkatan volume penjualanyang meningkatkan
Pendapatan Bersih Perseroan sebesar Rp 51.359 juta, sementara kenaikan beban pokok penjualan
hanya sebesar Rp 27.813 juta atau tidak setinggi kenaikan pendapatan Perseroan. Peningkatan
volume penjualan juga tercermin pada peningkatan gross margin Perseroan, yaitu sebesar 27,03%
pada tahun yang berakhir 31 Januari 2014 dibandingkan dengan 13,50% pada tahun sebelumnya.

1.7.1.

Dampak perubahan harga jual terhadap penjualan dan terhadap laba usaha Perseroan.

Perubahan harga jual tertama disebabkan karena adanya transaksi dalam mata uang asing.Saat ini
Perseroan melakukan beberapa transaksi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat maupun Euro,
diantaranya penjualan produk ke pasar internasional dan pembelian bahan baku untuk produk
Perseroan untuk menjaga kualitas produknya tetap terjaga. Perubahan nilai tukar mata uang asing ini
tidak memberikan dampak signifikan terhadap penjualan maupun laba operasional Perseroan untuk
periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Januari 2015, 2014 dan 2013. Dampak perubahan harga jual terhadap penjualan
Perseroan untuk periode 31 Mei 2015, 31 Januari 2015, 31 Januari 2014 dan 31 Januari 2013
masing-masing adalah sebesar 8%, 2%, 13% dan 5%. Sedangkan dampak perubahan harga jual
terhadap laba operasi / usaha Perseroan untuk periode 31 Mei 2015, 31 Januari 2015, 31 Januari
2014 dan 31 Januari 2013 masing-masing adalah sebesar 6%, 2%, 11% dan 4%.
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1.8.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Grafik di bawah ini menunjukkan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan (dalam jutaan
Rupiah).

13.799

8.283

7.314

1.917

31 Mei 2015

31 Mei 2014

31 Januari 2015

31 Januari 2014

31 Januari 2013

(2.783)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 7.314 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 5.397 juta
atau 281,53% bila dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014
yang sebesar Rp 1.917 juta. Kenaikan penghasilan komprehensif tahun berjalan disebabkan pada
periode 31 Mei 2015 penjualan meningkat sebesar Rp 14.157 juta atau 45,54% bila dibandingkan
pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014.
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2015 sebesar Rp 8.283 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 5.516 juta atau
39,97% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar
Rp 13.799 juta. Penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan disebabkan
penjualan pada periode 31 Januari 2015 menurun sebesar Rp 32.050 juta atau 26,09% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014.
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2014 sebesar Rp 13.799 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 16.582 juta atau
595,83% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang rugi
sebesar Rp 2.783 juta. Kenaikan penghasilan komprehensif tahun berjalan disebabkan peningkatan
pendapatan pada periode 31 Januari 2014 sebesar Rp 122.826 juta atau mengalami kenaikan
sebesar Rp 51.360 juta atau 71,86% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2013 yang sebesar Rp 71.467 juta. Disamping itu, pada tahun yang berakhir 31 Januari
2014 Perseroan membukukan Pendapatan Komprehensif Lain sebesar Rp 2.827 Juta dibandingkan
tahun yang berakhir 31 Januari 2013 yang membukukan Beban Komprehensif Lain sebesar
Rp 5.108 juta.
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2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Grafik di bawah ini menunjukkan Jumlah Aset, Jumlah Liabilitas dan Jumlah Ekuitas Perseroan
(dalam jutaan Rupiah).

173.742

166.463

152.319

118.954
90.190

88.429
78.033

91.835
81.907

62.129

31 Mei 2015

31 Januari 2015
Jumlah Aset

68.108
50.845

31 Januari 2014

Jumlah Liabilitas

31 Januari 2013

Jumlah Ekuitas

Sumber: Perseroan

2.1. Jumlah Aset
Tabel berikut ini merupakan komposisi Jumlah Aset Perseroan.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

31 Januari
2015

2014

2013

ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang Usaha
Pendapatan akan diterima
Piutang retensi jangka pendek
Piutang pajak
Piutang lain-lain
Persediaan
Pajak dibayar dimuka
Uang muka pemasok
Biaya dibayar di muka
JUMLAH ASET LANCAR

1.059
29.833
22.937
5.144
690
70
42.008
5.567
57
107.365

499
22.994
25.966
786
110
45.710
2.899
138
99.103

1.803
26.875
32.795
786
5
44.562
840
9.496
541
117.703

132
19.269
9.856
1.295
25
29.608
750
6.424
70
67.430

ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap – bersih
Uang jaminan
Piutang retensi jangka panjang
Deposito berjangka dibatasi
Aset pajak tangguhan
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET

55.703
238
1.954
1.202
59.097
166.463

52.019
213
984
53.216
152.319

54.491
255
1.293
56.040
173.742

48.900
167
500
1.957
51.524
118.954
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Jumlah aset Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah
sebesar Rp 166.463 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 13.924 juta atau 9,13% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 152.539 juta.
Kenaikan jumlah aset disebabkan beberapa hal, diantaranya peningkatan pada uang muka ke
supplier dan kenaikan pada aset tetap.
Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 152.319
juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 21.611 juta atau 12,43% bila dibandingkan pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 173.742 juta. Penurunan yang terjadi
disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah penurunan di uang muka ke supplier dan
penurunan pendapatan yang akan diterima.
Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 173.742
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 54.788 juta atau 46,02% bila dibandingkan pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 118.954 juta. Kenaikan jumlah aset
disebabkan oleh peningkatan kualitas dan nilai persediaan (2014: Rp 44.562 juta, 2013: Rp 29.608
juta). Peningkatan nilai persediaan pada periode ini merupakan dampak dari perluasan kapasitas
produksi. Di sisi lain adanya penambahan asset tetap berupa mesin baru.

Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
adalah sebesar Rp 1.059 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 560 juta atau 112,22% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 499 juta.
Kenaikan kas dan setara kas disebabkan meningkatnya arus kas masuk dari hasil usaha, berupa
penerimaan pembayaran.
Kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 499 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.304 juta atau 72,33% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 1.803 juta. Penurunan kas dan
setara kas disebabkan pada periode tersebut ada peningkatan pembelian bahan baku dan bahan
pembantu hal ini sejalan dengan kenaikan pada persediaan.
Kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 1.803 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.671 juta atau 1.265,90% bila dibandingkan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 132 juta. Kenaikan jumlah
aset disebabkan meningkatnya arus kas masuk dari pelanggan berupa uang muka dan penerimaan
pembayaran.

Piutang Usaha
Piutang usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah
sebesar Rp 29.833 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 6.838 juta atau 29,74% bila
dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar
Rp 22.994 juta. Kenaikan piutang usaha disebabkan karena peningkatan volume penjualan.
Piutang usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 22.994 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.881 juta atau 14,44% bila dibandingkan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 26.875 juta. Penurunan
piutang usaha disebabkan penurunan volume penjualan pada periode 31 Januari 2015.
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Piutang usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 26.875 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 7.606 juta atau 39,47% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 19.269 juta. Kenaikan piutang
usaha disebabkan peningkatan volume penjualan pada periode 31 Januari 2014.

Pendapatan akan diterima
Pendapatan akan diterima Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei
2015 adalah sebesar Rp 22.937 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.029 juta atau 11,67%
bila dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang
sebesar
Rp 25.966 juta. Menurunnya Pendapatan akan diterima pada periode ini disebabkan
sebagian besar proyek yang dikerjakan sudah tertagih / berfaktur.
Pendapatan akan diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015
sebesar Rp 25.966 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 6.829 juta atau 20,82% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 32.795 juta.
Penurunan pendapatan akan diterima disebabkan penurunan volume penjualan.
Pendapatan akan diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014
sebesar Rp 32.795 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 22.939 juta atau 232,76% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 9.856 juta.
Kenaikan pendapatan akan diterima berkaitan dengan peningkatan volume penjualan.

Persediaan
Persediaan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah
sebesar Rp 42.008 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.702 juta atau 8,10% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 45.710 juta.
Penurunan persediaan disebabkan persediaan terpakai sehubungan dengan penambahan volume
penjualan, sementara penambahan persediaan yang sudah dipesan belum masuk .
Persediaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 45.710
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.148 juta atau 2,58% bila dibandingkan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 44.562 juta. Kenaikan persediaan
disebabkan pembelian persediaan untuk stock atas penjualan tahun berikutnya.
Persediaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 44.562
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 14.954 juta atau 50,51% bila dibandingkan pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 29.608 juta. Kenaikan persediaan
berkaitan dengan penambahan kapasitas produksi dan adanya pendanaan dari HSBC.
Aset Tetap - Bersih
Aset tetap - bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
adalah sebesar Rp 55.703 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 3.684 juta atau 7,08% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 52.019 juta.
Kenaikan aset tetap bersih disebabkan adanya penambahan mesin untuk menggantikan mesin yang
sudah lama atau rusak dan juga untuk menambah kapasitas produksi.
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Aset tetap - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 52.019 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 2.472 juta atau 4,54% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 54.491 juta. Penurunan aset
tetap - bersih disebabkan nilai penyusutan lebih tinggi dari nilai penambahan aset pada periode
31 Januari 2015.
Aset tetap - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 54.491 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 5.592 juta atau 11,44% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 48.900 juta. Kenaikan aset tetap
– bersih disebabkan adanya penambahan aset berupa mesin baru untuk menambah kapasitas
produksi.

2.2. Jumlah Liabilitas
Tabel berikut ini merupakan komposisi Jumlah Liabilitas Perseroan.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

31 Januari
2015

2014

2013

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Utang bank – jangka pendek
Uang muka penjualan
Utang dividen
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK

8.335
2.176
2.555
41.811
13.858
68.735

3.816
1.796
1.911
33.570
12.927
54.020

12.246
1.984
834
45.565
22.529
83.158

11.371
3.313
49
1.527
13.181
408
29.849

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan
Utang kepada pihak-pihak berelasi
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
JUMLAH LIABILITAS

9.298
9.298
78.033

8.110
8.110
62.130

7.088
1.589
8.677
91.835

11.121
9.874
20.996
50.845

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
adalah sebesar Rp 78.033 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 15.903 juta atau 25,60% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 62.130 juta.
Peningkatan liabilitas pada tanggal 31 Mei 2015 berkaitan dengan peningkatan pada pinjaman bank
jangka pendek, yang mana fasilitas pinjaman bank jangka pendek tersebut dipergunakan untuk
modal kerja Perseroan, dan juga disebabkan karena meningkatnya liabilitas atas imbalan kerja
karyawan.
Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 62.130 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 29.705 juta atau 32,35% bila dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 91.835 juta. Penurunan
jumlah liabilitas pada 31 Januari 2015 berkaitan dengan penurunan saldo pinjaman bank jangka
pendek karena adanya pelunasan dan penurunan saldo uang muka atas penjualan.
Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 91.835 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 40.990 juta atau 80,62% bila dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 50.845 juta.
Peningkatan liabilitas pada tahun 2014 berkaitan dengan pemberian fasilitas pinjaman bank jangka
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pendek kepada Perseroan, dimana fasilitas pinjaman bank jangka pendek seluruhnya dipergunakan
untuk modal.
Pada tanggal 31 Mei dan 31 Januari 2015, Perseroan tidak memiliki bunga terutang. Pada tanggal
31 Januari 2014 dan 2013 Perseroan memiliki bunga terutang masing-masing sebesar Rp 166 juta
dan 257 juta.
Utang Usaha
Utang usaha Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah
sebesar Rp 8.335 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 4.519 juta atau 118,42% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 3.816 juta.
Kenaikan utang usaha
disebabkan penambahan volume penjualan, yang diikuti
dengan
penambahan bahan baku dan bahan pembantu.
Utang usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 3.816
juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 8.430 juta atau 68,84% bila dibandingkan pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 12.246 juta. Penurunan utang usaha
disebabkan penurunan volume penjualan, sehingga kebutuhan atas bahan baku dan bahan
pembantu berkurang/menurun.
Utang usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 12.246
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 875 juta atau 7,69% bila dibandingkan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 11.371 juta. Kenaikan utang usaha
disebabkan penambahan kapasitas produksi yang diikuti dengan penambahan volume
penjualan,yang menyebabkan peningkatan kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu.

Utang Bank – Jangka Pendek
Utang bank – jangka pendek Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 41.811 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 8.241 juta atau
24,55% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar
Rp 33.570 juta. Kenaikan utang bank – jangka pendek disebabkan peningkatan kebutuhan bahan
baku dan bahan pembantu sehubungan dengan peningkatan volume penjualan.
Utang bank – jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015
sebesar Rp 33.570 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 11.995 juta atau 26,32% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 45.565 juta.
Penurunan utang bank – jangka pendek disebabkan pembayaran utang bank dari penerimaan
pembayaran dari pelanggan.
Utang bank – jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014
sebesar Rp 45.565 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 44.038 juta atau 2.883,45% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 1.527 juta.
Kenaikan utang bank – jangka pendek disebabkan adanya perjanjian pendanaan dari HSBC yang
dipakai untuk modal kerja dengan pembelian persediaan
Perseroan memiliki utang dalam mata uang asing untuk pembayaran ke supplier dalam rangka
pembelian bahan baku dari luar negeri dan untuk piutang usaha dalam rangka penjualan produk ke
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luar negeri. Sementara untuk pembelian bahan baku dan penjualan produk di dalam negeri,
Perseroan memanfaatkan fasilitas utang dalam mata uang Rupiah.
Perseroan tidak memiliki kebijakan formal dalam lindung nilai atas pinjaman atau ikatan, namun
Perseroan memiliki kebijakan untuk menggunakan denominasi yang sama antara mata uang dalam
transaksi dan mata uang dalam ikatan utang guna menghindari terjadinya risiko perubahan nilai tukar
mata uang.
Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing
karena Perseroan telah menggunakan denominasi yang sama antara mata uang dalam transaksi dan
mata uang dalam ikatan utang.
Pada tanggal 31 Mei 2015 jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 50 basis
poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode empat
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah atau tinggi sebesar Rp1.745 juta terutama
sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan tingat bunga mengambang.

Uang Muka Penjualan
Uang muka penjualan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
adalah sebesar Rp 13.858 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 931 juta atau 7,20% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 12.927 juta.
Kenaikan uang muka penjualan disebabkan adanya peningkatan volume penjualan pada periode
31 Mei 2015.
Uang muka penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 12.927 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 9.602 juta atau 42,62% bila dibandingkan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 22.529 juta. Penurunan
uang muka penjualan disebabkan menurunnya volume penjualan.
Uang muka penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 22.529 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 9.348 juta atau 70,91% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 13.181 juta. Kenaikan uang
muka penjualan disebabkan peningkatan volume penjualan pada periode 31 Januari 2014.
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 9.298 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.189
juta atau 14,66% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang
sebesar Rp 8.110 juta. Kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan disebabkan
perubahan metode perhitungan atas imbalan kerja karyawan, kenaikan upah karyawan dan
penambahan karyawan pada periode 31 Mei 2015.
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2015 sebesar Rp 8.110 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.022 juta atau 14,42%
bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 7.088
juta. Kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan disebabkan perubahan metode
perhitungan atas imbalan kerja karyawan, penambahan karyawan lebih besar daripada karyawan
yang berhenti serta adanya kenaikan upah karyawan pada periode 31 Januari 2015
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Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2014 sebesar Rp 7.088 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 4.034 juta atau
36,27% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar
Rp 11.121 juta. Penurunan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan disebabkan perubahan
metode perhitungan atas imbalan kerja karyawan dan banyaknya karyawan yang pensiun dan
berhenti pada periode 31 Januari 2014.

2.3. Jumlah Ekuitas
Tabel berikut ini merupakan komposisi Jumlah Ekuitas Perseroan.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei

31 Januari

2015
Modal saham
Agio saham
Saldo laba
Pendapatan Komprehensif Lain
JUMLAH EKUITAS

2015

84.000
2.978
5.019
(3.567)
88.429

2.324
2.978
87.772
(2.884)
90.190

2014
2.324
2.978
78.887
(2.281)
81.907

2013
2.324
2.978
67.915
(5.108)
68.108

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015
adalah sebesar Rp 88.429 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.761 juta atau 1,95% bila
dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 90.190 juta.
Penurunan jumlah ekuitas pada 31 Mei 2015 berkaitan dengan adanya pembagian dividen pada
periode ini.
Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 sebesar
Rp 90.190 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 8.283 juta atau 10,11% bila dibandingkan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 81.907 juta. Peningkatan jumlah
ekuitas pada periode 31 Januari 2015 berkaitan dengan kenaikan saldo laba yang berasal dari
laba pada periode 1 Pebruari 2014 sampai 31 Januari 2015.
Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 sebesar
Rp 81.907 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 13.799 juta atau 20,26% bila dibandingkan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 68.108 juta. Peningkatan
jumlah ekuitas pada periode 31 Januari 2014 berkaitan dengan kenaikan saldo laba yang berasal
dari laba pada periode 1 Pebruari 2014 sampai 31 Januari 2015.
Modal Saham
Modal saham Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah
sebesar Rp 84.000 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 81.676 juta atau 3.514,46% bila
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 yang sebesar Rp 2.324 juta.
Kenaikan modal saham ini disebabkan adanya penambahan modal dari kapitalisasi laba ditahan
sebesar Rp 81.676.000.000 yang dibagikan secara proporsional sebagai setoran modal para
pemegang saham Perseroan.
Modal saham Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Januari 2014
dan 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.324 juta atau tidak mengalami perubahan.
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Agio Saham
Agio saham Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 31 Mei 2015 dan tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 31 Januari 2014 dan 31 Januari 2013 adalah sebesar
Rp 2.978 juta atau tidak mengalami perubahan.

3. Perkembangan Arus Kas
Tabel berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

Kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas operasi
Kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas investasi
Kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan
setara kas
Dampak
Perubahan
Selisih
Kurs
Terhadap Kas dan Setara Kas
Penerimaan (Pengeluaran) Cerukan
Kas dan setara kas pada awal tahun
Kas dan setara kas pada akhir tahun

31 Januari
2014

2015

2014

2013

6.044

13.479

13.605

(20.899)

17.349

(4.988)

-

(865)

(8.432)

(28.392)

(3.687)

(13.773)

(43.226)

28.902

10.097

(2.630)

(295)

(30.486)

(428)

(946)

411

(911)

(204)

(2.075)

(667)

2.780
499
1.059

494
1.803
1.091

29.386
1.803
499

4.174
132
1.803

31
1.714
132

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 6.044 juta atau mengalami penurunan sebesar
Rp 7.434 juta atau 55,16% bila dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2014 yang sebesar Rp 13.479 juta. Penurunan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
disebabkan kenaikan pembayaran kepada pemasok,dan pembayaran aktivitas administrasi dan
operasi.
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2015 sebesar Rp 13.605 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 34.504 juta atau
165,10% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar
minus Rp 20.899 juta. Kenaikan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasiterutama diakibatkan
oleh menurunnya pembayaran kepada pemasok, pengeluaran kepada karyawan dan pembayaran
aktivitas administrasi dan operasi.
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2014 sebesar Rp 20.899 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 38.247 juta atau 220,46% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar Rp 17.349 juta. Penurunan kas bersih yang diperoleh
dari aktivitas operasi terutama diakibatkan karena peningkatan pembayaran kepada pemasok dan
pembayaran aktivitas administrasi dan operasi, yang diimbangi dengan peningkatan dalam
penerimaan dari pelanggan.
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Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode empat bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 4.988 juta atau mengalami kenaikan sebesar
Rp 4.988 juta atau 100,00% bila dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2014 dimana Perseroan tidak melakukan aktivitas investasi. Aktivitas investasi yang dilakukan
Perseroan pada periode 31 Januari 2015 digunakan untuk perolehan aset tetap yaitu penambahan
mesin baru.
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 865 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 7.567 juta atau
89,75% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar
Rp 8.432 juta. Penurunan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan
menurunnya pembelian aset tetap.
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 8.432 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 19.961 juta
atau 70,30% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang sebesar
Rp 28.393 juta. Penurunan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan pada
periode 31 Januari 2014 aktivitas investasi hanya berupa mesin, sementara pada periode 31 Januari
2013 aktivitas investasi mencakup aset untuk mesin, gedung dan peralatan kantor baru.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode empat bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 3.687 juta atau mengalami penurunan sebesar
Rp 10.086 juta atau 73,23% bila dibandingkan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2014 yang sebesar Rp 13.773 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan diperoleh dari
hutang bank, sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran atas
hutang bank jangka pendek dan pembayaran dividen.
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp 43.226 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp 72.128 juta
atau 249,56% bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 yang sebesar Rp 28.902 juta. Arus kas masuk dari
aktivitas pendanaan diperoleh dari hutang bank, Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan digunakan
untuk pembayaran atas hutang bank jangka pendek, dimana pada periode ini pembayaran utang
bank lebih besar daripada penerimaan utang bank.
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Januari 2014 sebesar Rp 28.902 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 18.804 juta
atau 186,23% bila dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 yang
sebesar Rp 10.097 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan diperoleh dari hasil yang diperoleh
dari hutang bank dan aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran atas hutang jangka pendek,
dimana pada periode ini penerimaan utang bank lebih besar daripada pembayaran utang bank.

4. Belanja Barang Modal (Capital Expenditure)
Secara historis, sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mendanai belanja modal berasal dari
pinjaman bank dan saldo laba ditahan Perseroan yang merupakan hasil pendanaan dan usaha
Perseroan. Pengeluaran belanja modal tersebut dimaksudkan untuk operasional sehari-hari pegawai
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dalam menjalankan aktivitas untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yaitu melalui penambahan
aset tetap berupa tanah, bangunan, inventaris kantor, perabotan kantor, kendaraan, sewa guna
usaha – inventaris kantor dan renovasi kantor.
Tabel berikut ini merupakan komposisi penambahan aset tetap Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2015

Hak atas tanah
Bangunan
Mesin dan peralatan
Alat pengangkutan
Inventaris
Mesin dalam perjalanan
Jumlah

4.789
116
83
4.988

31 Januari
2015
288
462
115
865

2014
743
7.142
475
1
8.431

2013
32.033
1.790
982
1.581
36.386

Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi.
Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk melakukan transaksi
pembelian yang sesuai dengan tujuannnya untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan
datang. Apabila pembelian tersebut terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan
tujuannya, Perseroan tetap berkeyakinan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi pendapatan
Perseroan yang berdampak signifikan terhadap rencana Perseroan. Hal ini disebabkan karena
Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan dan penelaahan yang intensif secara
menyeluruh serta berupaya untuk mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan.
Perseroan berkeyakinan bahwa dengan adanya pengeluaran belanja modal di tahun 2015 akan
memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan dalam bentuk penambahan pendapatan.
Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari
operasional, fasilitas pinjaman bank, pasar modal dan pinjaman dari pemegang saham. Realisasi
belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena
berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan,
perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan
rencana serta strategi bisnis Perseroan.

5. Rasio Keuangan
5.1. Likuiditas
Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan
menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh Perseroan.Akun aset yang dipergunakan dalam
perhitungan rasio likuiditas Perseroa adalah kas dan setara kas, piutang usaha (telah berfaktur dan
belum berfaktur), piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar dimuka, uang muka pemasok dan biaya
dibayar dimuka.Sedangkan akun kewajiban yang dipergunakan dalam perhitungan rasio likuiditas
Perseroan adalah utang usaha, utang bank – jangka pendek, biaya masih harus dibayar, uang muka
penjualan dan utang pajak.
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Tabel berikut ini merupakan rasio likuiditas Perseroan.
(dalam persentase)
Keterangan

31 Mei

31 Januari

2015
Jumlah Aset Lancar / jumlah Liabilitas Jangka Pendek
(Current Ratio)
Kas dan Setara Kas / Jumlah Liabilitas Lancar (Quick
Ratio)

2015

2014

2013

156,20

183,46

141,54

225,90

1,54

0,92

2,17

0,44

Selama periode-periode laporan keuangan tersebut diatas, Perseroan memiliki current ratio diatas
100% (seratus persen), yang berarti bahwa aset lancar Perseroan dapat memenuhi seluruh
kewajiban jangka pendek Perseroan.
a. Perjanjian yang dimiliki Perseroan yang menyebabkan adanya peningkatan likuiditas.
Perseroan memperoleh fasilitas perbankan dari The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation
Limited
(HSBC)
berdasarkan
perjanjian
addendum
terakhir
No.JAK/140469/U/140509 tanggal 11 Juni 2014, dimana perubahan terakhir berdasarkan
perubahan perjanjian pemberian fasilitas perbankan korporasi No.JAK/150693/U/150701 tanggal
4 Agustus 2015. Posisi utang bank-jangka pendek pada 31 Mei 2015, 31 Januari 2015, 2014 dan
2013 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei

Utang bank - jangka pendek

31 Januari

2015

2015

2014

2013

41.811

33.571

45.565

1.527

Dengan adanya fasilitas perbankan tersebut memiliki kemampuan untuk meningkatkan
likuiditasnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek.
b. Kemampuan Emiten untuk menghasilkan kas berdasarkan kegiatan operasionalnya
Perseroan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kas berdasarkan kegiatan operasionalnya.
Hal ini antara lain tercermin kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk
periode empat bulan yang berakhir pada 31 Mei 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada
31 Januari 2015, 2014 dan 2013:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas
operasi

31 Mei

31 Januari

2015

2014

2015

2014

2013

6.044

13.479

13.605

(20.899)

17.349

Dalam periode-periode tersebut Perseroan memperoleh kas bersih dari aktivitas operasi, kecuali
pada tahun yang berakhir 31 Januari 2014 Perseroan menggunakan kas bersih untuk aktivitas
operasi sebesar Rp 20.899 juta karena adanya karena peningkatan aktivitas operasional, namun
kebutuhan kas tersebut dapat dipenuhi dari aktivitas pendanaan yaitu fasilitas pinjaman perbankan
yang dimiliki Perseroan. Dengan demikian Perseroan memiliki likuiditas yang baik.
Apabila pertumbuhan ekonomi secara umum di Indonesia terus berlanjut, makaakan ada
pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor industri Perseroan. Demikian pula, Perseroan berharap
investasi publik dan swasta akan terus tumbuh dalam jangka menengah sampai jangka panjang.
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Selanjutnya, dengan peningkatan pendapatan di Indonesia, yang secara langsung diterjemahkan ke
dalam kuatnya daya beli dan kemampunan masyarakat, Perseroan berharap bahwa lebih banyak
perusahaan akan memiliki dana untuk membeli produk boiler Perseroan sehingga berdampak positif
terhadap kas Perseroan.

5.2. Solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunankan seluruh
aset dan ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset
(solvabilitas aset) dan dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas
ekuitas).
Tabel berikut ini merupakan rasio solvabilitas Perseroan.
Keterangan

31 Mei
2015

Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas
Jumlah Aset / Jumlah Ekuitas

46,88
88,24
188,24

31 Januari
2015

2014

40,79
68,89
168,89

52,86
112,12
212,12

2013
42,74
74,65
174,65

5.3. Rentabilitas
Rentabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu
periode waktu tertentu. Rentabilitas dapat dilihat dari rasio marjin laba (rugi) komprehensif (net profit
margin), imbal hasil investasi (return on asset) dan imbal hasil ekuitas (return on equity).
Tabel berikut ini merupakan rasio marjin laba komprehensif, imbal hasil aset dan imbal hasil ekuitas
Perseroan.
(dalam persentase)
Keterangan

31 Mei
2015

Marjin Penghasilan Komprehensif
Imbal Hasil Aset (ROA)
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

16,17
4,39
8,27

31 Januari
2015
9,12
5,44
9,18

2014
11,23
7,94
16,85

2013
(3,89)
(2,34)
(4,09)

5.3.1. Marjin Penghasilan Komprehensif
Rasio marjin penghasilan komprehensif (comprehensive profit margin) diukur dengan
membandingkan margin laba bersih terhadap pendapatan Perseroan. Rasio marjin penghasilan
komprehensif biasanya dipakai untruk mengukur tingkat efektifitas suatu perusahaan dalam
mengontrol biaya-biaya operasionalnya. Semakin tinggi angka rasio ini, semakin efektif perusahaan
tersebut beroperasi.
Rasio marjin penghasilan komprehensif Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Mei 2015, 31 Januari 2015, 31 Januari 2014 dan 31 Januari 2013 masing-masing adalah
sebesar 16,17%, 9,12%, 11,23% dan (3,89%).
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5.3.2. Imbal Hasil Aset (Return on Asset)
Imbal hasil aset merupakan rasio dari penghasilan komprehensif terhadap jumlah aset. Rasio ini
dipakai untuk mengukur tingkat efektifitas suatu perusahaan menggunakan liabilitiesnya. Imbal hasil
aset Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015, 31 Januari 2015,
31 Januari 2014 dan 31 Januari 2013 masing-masing adalah sebesar 4,39%, 5,44%, 7,94% dan
(2,34%).

5.3.3. Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)
Imbal hasil ekuitas merupakan rasio dari penghasilan komprehensif terhadap jumlah ekuitas. Melalui
rasio ini, dapat dimonitor kebijakan perusahaan dalam mengoptimalkan laba yang diperoleh. Imbal
hasil ekuitas Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015, 31
Januari 2015, 31 Januari 2014 dan 31 Januari 2013 masing-masing adalah sebesar 8,27%, 9,18%,
16,85% dan (4,09%).

C. Manajemen Risiko
Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan sangat menyadari akan adanya
berbagai jenis risiko yang dihadapi. Meskipun demikian, manajemen Perseroan mempunyai strategi
untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.
Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sistematis
seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengendalian risiko.
Dalam hal identifikasi risiko, maka Perseroan harus mengetahui faktor-faktor risiko yang mungkin
muncul baik yang berasal dari internal maupun eksternal sehingga kemudian Perseroan dapat
melakukan pengukuran terhadap setiap risiko yang mungkin timbul. Untuk pengendalian risiko,
Perseroan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut.
Pengendalian juga dilakukan dengan pemantauan dan pengkajian risiko secara berkala sehingga
risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan dan nilai Perseroan berada pada level sehat dapat terjaga.
Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bung, risiko mata uang, risiko
kredit dan risiko likuiditas.
Dalam menghadapi risiko-risiko usaha tersebut, Perseroan telah menerapkan sistem manajemen
risiko sebagai berikut:
1. Untuk menghadapi risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas
Risiko suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi.
Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada
Perseroan. Tidak terdapat pinjaman Perseroan yang dikenakan suku bunga tetap.
2. Untuk menghadapi risiko mata uang
Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Saat ini Perseroan melakukan beberapa
transaksi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat maupun Euro, diantaranya penjualan produk
ke pasar internasional dan pembelian bahan baku untuk produk Perseroan untuk menjaga
kualitas produknya tetap terjaga. Namun perubahan nilai tukar mata uang asing ini tidak
memberikan dampak signifikan terhadap penjualan maupun laba operasional Perseroan.
Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing .
Namun dalam hal ini Perseroan melakukan mitigasi dengan cara sumber pendanaan atau
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pinjaman dari bank menggunakan mata uang Rupiah sehingga fluktuasi kurs tidak memberikan
dampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.
3. Untuk menghindari risiko kredit
Risiko kredit yang dihadapi Perseroan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan, tidak
terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang
dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik.Merupakan kebijakan
Perseroan bahwa semua pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit. Perseroan memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiaptiap pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko
piutang tak tertagih. Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat
pembayaran, Perseroan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah
jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu
yang telah ditentukan, Perseroan akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh
Perseroan, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan
risiko kredit, Perseroan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang
terlambat atau gagal bayar pada tanggal neraca, eksposur maksimum Perseroan terhadap risiko
kredit sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada
neraca. Perseroan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.
4. Untuk menghadapi risiko likuiditas
Perseroan mengelola profil likuiditas untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang
jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, ketersediaan pendanaan
melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima. Perseroan secara teratur mengevaluasi
arus kas proyeksi dan aktual dan jika perlu mencari kesempatan melakukan penggalangan dana
melalui perolehan utang bank.
D. Informasi Keuangan Yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya
Luar Biasa dan Tidak Akan Berulang Lagi di Masa Mendatang
Posisi Laporan Keuangan Perseroan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan
yang dapat berdampak pada kegiatan usaha maupun hasil usaha Perseroan.Hal-hal terkait kegiatan
usaha dan hasil usaha Perseroan saat ini juga tidak memiliki pengaruh terhadap Laporan Keuangan
Perseroan di masa lalu maupun sebaliknya.

E. Prospek Usaha
Bisnis Perseroan berhubungan erat dengan industri – industri lainnya, diantaranya adalah
perkebunan kelapa sawit dan pembangkit listrik tenaga uap.
Berdasarkan data dari Indonesia-investments, Produksi minyak sawit di dunia didominasi oleh
Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85 % - 90% dari total
produksi minyak sawit di dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit
yang terbesar di dunia. Dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan
kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertumbuh dan kerenanya
meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit. Menurut data dari
Kementerian Pertanian Indonesia, jumlah total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada saat
ini mencapai 8 juta hektar. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun
2020.
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Meskipun naik turunnyan kondisi dunia telah menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap
harga minyak sawit dunia (dan membuat Pemerintah menerapkan pajak ekspor di tahun 2014, yang
paling rendah sepanjang sejarah Indonesia yaitu 0%), bisnis minyak sawit di Indonesia masih
menjanjikan dalam jangka waktu panjang karena beberapa alasan yaitu :
- Margin laba yang besar, sementara komoditi ini mudah diproduksi
- Permintaan internasional yang besar dan terus berkembang
- Biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia adalah yang paling murah di dunia
- Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati
- Penggunaan biofuel diduga akan meningkat secara signifikan
Berdasarkan Siaran Pers di Berita Satu pada 3 Februari 2015, Ketua Umum Asosiasi Ketel Uap dan
Bejana Bertekanan Indonesia (AKUBBI), Eko Sulianto menyampaikan bahwa industri ketel uap dalam
negeri siap membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 35.000 megawatt (mw)
dalam waktu lima tahun ke depan. Saat ini industri dalam negeri mampu menyediakan komponen
ketel untuk pembangkit tenaga listrik sebesar 1.000 mw selain itu industri ketel uap mampu
mengekspor 1.000 MW ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah.
Selain itu, industri dalam negeri memiliki kualitas produk yang dihasilkan sudah baik dan telah
memenuhi standar American Society of Mechanical Engineers (ASME).
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, Perseroan telah terbukti menjadi salah satu perusahaan
engineering dan manufacturing yang menghasilkan produk yang reliable.Dengan teknologi yang saat
ini Perseroan miliki dan pengalaman melayani berbagai sektor industri, Perseroan dapat
mengembangkan teknologi produk yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan ekspansi ke
pasar global.

F. Kebijakan Akuntansi Penting dan Perubahannya
Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun buku
sebelumnya, kecuali pada tahun buku yang bersangkutan, Grup mengadopsi seluruh Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang
baru maupun yang direvisi yang berlaku efektif pada awal atau setelah tanggal 1 Januari 2013.
Perubahan pada kebijakan akuntansi Grup telah disesuaikan sebagaimana dipersyaratkan oleh
ketentuan transisi yang relevan di dalam PSAK dan ISAK terkait.

Penerapan PSAK Revisi dan ISAK Baru dan Revisi
Berikut ini adalah revisi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan yaitu:
i.
PSAK No.1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan yang diadopsi dari IAS 1. PSAK ini
mengubah penyajian kelompok pos-pos dalam Pendapatan Komprehensif Lain. Pos-pos yang
akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan
ke laba rugi.
ii. PSAK No.24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”
iii. PSAK No.46 (Revisi 2014), “Pajak Penghasilan”
iv. PSAK No.48, “Penurunan Nilai Aset”
v. PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”
vi. PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
vii. PSAK No. 68, “Pengungkapan Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13”
viii. ISAK 26 (Revisi 2014), “Penilaian kembali derivative melekat”
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V. RISIKO USAHA
Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum
Perdana Saham ini, calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham
mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu calon investor agar
membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini,
termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh
risiko tersebut dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara
keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut
mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada
akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam
melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak
masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO PERSEROAN
1. Risiko Kekurangan Pasokan Listrik
Dalam memproduksi produknya Perseroan menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara
(PLN). Bila terjadi keterbatasan pasokan listrik dari PLN dan terputusnya aliran listrik dalam
jangka waktu yang lama, maka hal ini menyebabkan biaya produksi yang tinggi karena Perseroan
akan menggunakan generator listrik (genset) yang berbahan bakar solar.
2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang
Perseroan sebagian besar melakukan penjualan produknya berdasarkan mata uang Rupiah dan
sebagian kecil menggunakan mata uang US Dollar atau Euro. Dengan demikian Perseroan
memiliki risiko kerugian dan keuntungan dari perubahan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah.
Dalam hal ini, Perseroan melakukan mitigasi dengan cara sumber pendanaan atau pinjaman dari
Bank menggunakan Rupiah sehingga fluktuasi kurs tidak memberikan dampak yang signifikan
terhadap kinerja keuangan Perseroan.
3. Risiko Persaingan Usaha
Perseroan mengalami risiko penurunan penjualan jika produk pesaing (kompetitor) mengeluarkan
produk yang lebih baik, lebih efisien dan biayanya lebih murah.
4. Risiko Penurunan Pemesanan
Apabila terjadi perlambatan ekonomi, Perseroan akan mengalami resiko penurunan pemesanan
produk dari konsumen pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki perkebunan dan hanya
mengandalkan buah sawit dari petani plasma. Namun Perseroan tidak akan mengalami
penurunan pemesanan dari konsumen pabrik kelapa sawit yang memiliki perkebunan sendiri,
karena apabila buah sawit sudah memasuki masa panen maka buah sawit harus diolah oleh
perkebunan tersebut sehingga konsumen harus segera membeli produk Perseroan.
5. Risiko Pengembangan Produk
Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan produk-produk dengan desain yang baru.
Oleh karenanya Perseroan mengalami risiko kemungkinan produk tersebut akan mengalami
masalah operasional, Untuk mengantisipasi hal tersebut Perseroan melakukan Research and
Development sebelum peluncuran produk dan Quality Control pada saat memproduksi produknya
sehingga produk Perseroan sudah teruji dan tidak mengalami masalah opreasional.
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6. Risiko Terkait Lama Waktu Perakitan Produk
Pemesanan produk yang diterima oleh Perseroan adalah berupa customized product sehingga
ada kemungkinan menumpuknya pekerjaan pada waktu tertentu yang disebabkan pemesanan
yang diterima pada saat yang bersamaan. Kondisi ini memungkinkan waktu penyelesaian
pekerjaan terhadap suatu produk lebih lama dibandingkan pengerjaan pada waktu normal.
Perseroan memerlukan waktu lebih kurang 3 – 4 bulan per boiler untuk proses perakitannya.
7. Risiko Tidak Tersedianya Bahan Baku
Dalam memproduksi produk-produknya, Perseroan tergantung pada ketersedian pasokan bahan
baku. Bahan baku Perseroan diperoleh dari pasokan luar negeri maupun lokal. Terganggunya
ketersediaan bahan baku tersebut dapat mengganggu jalannya proses produksi sehingga pada
akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI DI INDONESIA
1. Risiko Ekonomi Regional dan Global
Menurunnya kondisi ekonomi dunia telah memberikan dampak negatif bagi kinerja perekonomian
Indonesia. Hal ini tercermin dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah
tangga serta melemahnya kegiatan investasi yang disebabkan oleh menurunnya permintaan
eksternal dan meningkatnya ketidakpastian dalam dunia ekonomi. Melambatnya perekonomian di
Indonesia juga dapat mengakibatkan kegagalan dari debitur lainnya yang dapat memiliki dampak
negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.
Dalam mengatasi meningkatnya ketidakpastian kondisi politik dan ekonomi, Pemerintah akan
terus membuat strategi-strategi untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian tersebut. Strategi
utama yang dilakukan pemerintah adalah dengan mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan
mikro secara konsisten, baik melalui kebijakan fiskal, moneter maupun sektor riil dengan didukung
oleh penciptaan stabilitas keamanan dan politik

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya
perdagangan saham-saham yang ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan
pembelian saham Perseroan adalah sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian,
Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Berfluktuasi
Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham
Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan
dapat diakibatkan diantaranya oleh:
 Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan;
 Perbedaaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha
dibandingkan dengan perkiraan investor;
 Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan; dan
 Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia.
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3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen Di Masa yang akan datang
Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan
laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini investor akan
memperoleh dividen. Hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih
atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseron
juga tidak dapat menjamin bahwa dividen dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahuntahun sebelumnya.
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VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan
keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen
tertanggal 30 Oktober 2015 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Januari 2015, 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA , ICVS dari
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc Millan Woods) dengan opini wajar tanpa
pengecualian dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Mei
2015 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
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VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie atau disingkat menjadi
PT Atmindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 Maret 1972 Jo. Akta
Perobahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 18 September 1972, Jo Akta Pembetulan No. 45 tanggal
30 Maret 1973 yang seluruhnya dibuat dihadapan CH. Bahri, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusannya No. Y.A.5/132/23 tanggal 9 April 1973
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 37/73 tanggal 5 Mei
1973 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1973,
Tambahan Berita Negara No.709 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian). Perseroan memulai kegiatan
usahanya secara komersial pada tanggal 9 April 1973.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Ateliers Mecaniques
D’Indonesie No. 4 tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo,S.H., MSi.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0940722.AH.01.02. Tahun 2015
tanggal 18 Agustus 2015 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0957548 pada tanggal 18 Agustus 2015 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0957549 tanggal 18 Agustus 2015, yang ketiganya
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus
2015 (“Akta No. 4/2015”) yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008
tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Ateliers Mecaniques
D’Indonesie Tbk.
Perseroan merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing dan telah memiliki Surat Izin Usaha
yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan surat No. 488/T/INDUSTRI/1994
tanggal 17 Juni 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri untuk PT Atmindo yang bergerak di
bidang usaha industri mesin-mesin / alat pengolah kelapa sawit dan karet, industri water tube boiler,
industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.4/2015, maksud dan
tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri mesin-mesin / alat pengolah kelapa sawit
dan karet, industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers,
serta pemasarannya. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut :
i.kegiatan usaha utama :
a. menjalankan usaha-usaha di bidang industri mesin-mesin/alat pengolah kelapa sawit dan karet,
industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers, yang
memproduksi antara lain alat pengolah untuk industri kelapa sawit dan karet, water tube boiler,
industrial and domestic water treatment, tank cars untuk transportasi palm oil, package boiler,
dan quick doors for sterilizers;
b. memasarkan hasil-hasil produksi bidang industri tersebut pada butir a di atas, baik di dalam
negeri maupun ke luar negeri (ekspor).
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ii.kegiatan usaha penunjang :
a. menjalankan usaha penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk kegiatan usaha
industri tersebut pada butir i di atas;
b. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan No. 470/168/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Marowa, Desa Dagang
Kelambir, Perseroan berkedudukan di Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No.30-38, Desa Dagang Kelambir,
Kecamatan Tanjung Marowa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

B.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

Perkembangan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak saat berdiri sampai
dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:
Pendirian Perseroan Tahun 1972
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.24 tahun 1972 yang dibuat dihadapan Chairil Basri,
Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No.Y.A.5/132/23 tanggal 9 April 1973 dan telah juga telah didaftarkan ke kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No.37/73 tanggal 5 Mei 1973 serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia (”BNRI”) No.709 tanggal 2 Oktober 1973, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia (”TBNRI”) No.79 dan Akta No.45 tentang perubahan, pembetulan dan/atau
penambahan pada pasal 2, pasal 4. Pasal 9 ayat 4 dan pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
yang dibuat dihadapan Notaris Chairil bahri, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 38/73 tanggal 5 Mei 1973.
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur Permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

8

2

1.840

383.875.000,00



-

2

368

76.775.000,00

20

4

-

736

153.550.000,00

40

4

-

736

153.550.000,00

40

8

2

1.840

383.875.000,00

100

-

-

-

-



Negara Republik Indonesia

Plantations Nord Sumatera
S.A

Zimmerman & Jansen
G.M.B.H (Z&J)
Jumlah Modal Ditempatkan
dan distor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

-

Pada saat pendirian Perseroan, masing-masing pemegang saham Perseroan telah melakukan
penyetoran secara tunai dan penuh atas jumlah saham-saham yang diambil bagian tersebut oleh
para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya memberikan
kewenangan bagi para Pemegang Saham untuk melaksanakan haknya sebagai Pemegang Saham
Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
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Tahun 1978
Berdasarkan Akta No.45 tanggal 29 September 1978 yang dibuat dihadapan E. Pondaag, Notaris di
Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No.Y.A.5/42/20 tanggal 24 Januari 1979 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia (”BNRI”) No.19 tanggal 5 Maret 1980, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
(”TBNRI”) No. 109 Tahun 1980, para Pemegang Saham telah menyetujui untuk merubah pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan modal Perseroan.
Berdasarkan Akta tersebut, struktur Permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

8

2

5.190

1.079.000.000,00



-

2

618

128.650.000,00

11,9

4

-

1.366

284.275.000,00

26,4

4

-

3.206

666.075.000,00

61,7

2

5.190

1.079.000.000,00

100

-

-

-
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Plantations Nord Sumatera S.A


PT SOCFINDO
Jumlah Modal Ditempatkan dan
distor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

8
-

-

Setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, telah disetor penuh dengan uang tunai.
Perubahan susunan permodalan dan pemegang saham ini juga telah disetujui oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (“BKPM”) berdasarkan Surat Persetujuan Atas Permohonan Perubahan /
Perluasan Penanaman Modal 12/II/PMA/1978 tanggal 31 Agustus 1978.
Tahun 1987
Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 18 Maret 1987 yang dibuat dihadapan
Ali Harsojo, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman
sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-2860-HT.01.04.TH.87tanggal 14 April 1987, telah
didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan No. 70/PT/Perob/1987 tanggal 6 Mei 1987serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 26 Juni 1987, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 595 tentang perubahan modal Perseroan.
Berdasarkan Akta tersebut, struktur Permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

Negara Republik Indonesia

Plantations Nord Sumatera S.A

Deutsche Babcock Werke A.A.
Oberhausen, West Germany

Deutsche Finanzierungen Fur

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B
8
2
8.490
1.763.750.000,00

(%)

2
4

2
-

3.103
3.263

644.702.500,00
677.902.500,00

36,6
38,4

1

-

1.062

220.572.500,00

12,5

1

-

1.062

220.572.500,00

12,5
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Keterangan
Betetlingungen In
Butwicklungslanders Gmbh,
West Germany
Jumlah Modal Ditempatkan dan
distor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

8

2

8.490

1.763.500.000,00

-

-

-

-

100
-

Setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, telah disetor penuh dengan uang tunai.
Perubahan susunan permodalan dan pemegang saham ini juga telah disetujui oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (“BKPM”) berdasarkan Surat Persetujuan tetap Ketua BKPM tentang Perluasan
Penanaman Modal Asingt No.49/II/PMA/1983 tanggal 31 Desember 1983 Jo dengan Surat
Persetujuan Tetap Ketua BKP tentang Perubahan Penanaman Modal Asing No.65/II/PMA/1984
tanggal 12 Desember 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 25 November 1987 yang dibuat dihadapan Ali Harsooy, Notaris di
Jakart dan telah disahkan oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya
No. C2-7610-HT.01.04.TH.87 tanggal 30 November 1987, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
Medan No. 194/OT/Perob/1987 tanggal 24 Desember 1987, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No.14 tanggal 16 Februari 1988, para Pemegang Saham telah
menyetujui untuk merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Perubahan Modal Perseroan.
Berdasarkan Akta tersebut, struktur Permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

8

2

11.190

2.324.000.000,00



Negara Republik Indonesia

2

2

4.091

849.712.500,00

36,6



Plantations Nord Sumatera S.A

4

-

4.300

893.080.000,00

38,4

1

-

1.400

290.707.500,00

12,5

1

-

1.399

290.500.000,00

12,5

8

2

11.190

2.324.000.000,00

100

-

-

-

-



Deutsche Babcock Werke A.A.
Oberhausen, West Germany

Deutsche Finanzierungen Fur
Betetlingungen In
Butwicklungslanders Gmbh,
West Germany
Jumlah Modal Ditempatkan dan
distor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

-

Setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, telah disetor penuh dengan uang tunai.
Perubahan susunan permodalan dan pemegang saham ini juga telah disetujui oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing
No.60/II/PMA/1987 tanggal 21 Oktober 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
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Tahun 2001
Berdasarkan Contract on Sale of Shareholding of PT Atelier Mechaniques D’Indonesie tanggal
6 November 1997 yang dibuat di bawah tanggan dan Notarial Deed Contract on Business Transfer
tanggal 4 April 2000 yang dibuat dihadapan Stephan Cueni, Notaris di Basel / Switzerland kemudian
ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 1 Juli 2015 dibuat
dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH, Msi.,Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan saham-saham
Perseroan sebagai berikut :
-

Saham milik Deutsche Babcock Werke A.A. Oberhausen, West Germany sebanyak 1 (satu)
saham prioritas seri A dan 1.400 (seribu empat ratus) saham biasa dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 290.707.500,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu
lima ratus Rupiah) atau setara dengan USD 700,500.00 (tujuh ratus ribu lima ratus Dollar
Amerika Serikat);
Saham milik Deutsche Finanzierungen Fur Betetlingungen In Butwicklungslanders Gmbh, West
Germany sebanyak 1 (satu) saham prioritas seri A dan 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh
sembilan) saham biasa dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 290.500.000,00 (dua
ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD 700,000.00 (tujuh
ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

-

Jual beli saham / pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham
Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar No.85 tanggal 27 Juni 2001
yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M. Marpaung SH, Notaris di Medan, akta mana telah memperoleh
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C00229 HT.01.04.TH.2002 tanggal 7 Januari 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan dibawah No.1214/BH.02.12/II/2002 tanggal
7 Februari 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.64 tanggal
10 Agustus 2004, Tambahan Berita Negara No. 7830, sehingga berdasarkan akta tersebut susunan
Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

8

2

11.190

2.324.000.000,00



Negara Republik Indonesia

2

2

4.091

849.712.500,00

36,6



Plantations Nord Sumatera S.A

4

-

4.300

893.080.000,00

38,4

2

-

2.799

581.207.500,00

25

8

2

11.190

2.324.000.000,00

100

-

-

-

-



Babcock Borsig Power Energy
Gmbh
Jumlah Modal Ditempatkan dan
distor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

-

Perubahan kepemilikan saham ini telah mendapat Persetujuan BKPM berdasarkan Surat Persetujuan
Perubahan Permodalan No.37/III/PMA/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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Tahun 2005
Berdasarkan Sale and Purchase of Shares Agreement yang dibuat dibawah tanggan tanggal
24 November 2004 kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20
tanggal 1 Juli 2015 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH.,Msi., Notaris di Jakarta, Deutsche
Babcock Werke A.A Oberhausen, West Germany mengalihkan semua sahamnya sebesar 2.801
lembar kepada Perseroan Plantation Nord Sumatera S.A.
Pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan
berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Abidin Soaduan Panggabean
SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Surat No.C-UM.02.01.14764 tanggal 5 Oktober 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan
pada
Kantor
Pendaftaran
Perusahaan
Kota
Medan
dibawah
No.
3389/RUB.02.12/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005, sehingga berdasarkan akta tersebut susunan
Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

8

2

11.190

2.324.000.000,00



Negara Republik Indonesia

2

2

4.091

849.712.500,00

36,6



Plantations Nord Sumatera S.A

6

-

7.099

1.474.287.500,00

63,4

8

2

11.190

2.324.000.000,00

100

-

-

-

-

Jumlah Modal Ditempatkan dan
disetor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

-

Perubahan kepemilikan saham ini telah mendapat Persetujuan BKPM berdasarkan Surat Persetujuan
Perubahan Permodalan No.115/III/PMA/2005 tanggal 4 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tahun 2008
Berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham PT Atmindo No. 2 tanggal 2 April 2008 yang dibuat
dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih SH.,, Notaris di Bekasi, Perseroan Plantation Nord Sumatera
S.Amengalihkan semua sahamnya sebesar 7.105 lembar kepada Sphere Corporation, SDN, BHD.
Pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan
berdasarkan Akta No.1 tanggal 2 April 2008 yang dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih SH,
Mkn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-9377 tanggal 21 April
2008, telah terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0029387.AH.01.09Tahun 2008 tanggal
21 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kota Medan dibawah No.5614/RUB.02.12/IV/2008 tanggal 26 Agustus 2008, sehingga berdasarkan
akta tersebut susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
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Keterangan

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

8

2

11.190

2.324.000.000,00



2

2

4.091

849.712.500,00

36,6

6

-

7.099

1.474.287.500,00

63,4

8

2

11.190

2.324.000.000,00

100

-

-

-

-

Negara Republik Indonesia



Sphere Corporation, SDN,
BHD
Jumlah Modal Ditempatkan dan
disetor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

-

Perubahan kepemilikan saham ini telah mendapat Persetujuan BKPM berdasarkan Surat Persetujuan
Perubahan Permodalan No.288/III/PMA/2005 tanggal 31 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Tahun 2011
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara
Republik Indonesia pada PT Ateliers Mechanic Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia
mengalihkan semua sahamnya sebesar 4.095 lembar kepada Sphere Corporation, SDN, BHD.
Pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan
berdasarkan Akta No.4 tanggal 14 April 2011 yang dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih SH,
Mkn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHUAH.01.10-2370 tanggal 26 April 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU0033245.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, sehingga berdasarkan akta tersebut susunan
Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

Sphere Corporation, SDN,
BHD
Jumlah Modal Ditempatkan dan
disetor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
Saham Prioritas
Saham
(Rp.)
Biasa
Seri A
Seri B

(%)

8

2

11.190

2.324.000.000,00

8

2

11.190

2.324.000.000,00

100

2

11.190

2.324.000.000,00

100

-

-

-

8
-

-

Perubahan kepemilikan saham ini telah mendapat Persetujuan BKPM berdasarkan Surat Persetujuan
Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan No. 736/A.8/2011 tanggal 1 April 2011 yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 13 Mei

2011 No.10 tanggal 13 Mei 2011yang dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih SH, Mkn., Notaris di
Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-16514 tanggal
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30 Mei 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0043792.AH.01.09.Tahun 2011
tanggal 30 Mei 2011, menyetujui perubahan klasifikasi saham-saham dalam Perseroan menjadi
2 (dua) seri saham dengan rincian sebagai berikut:
-

-

Saham-saham dalam Perseroan akan terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B. Pemilik
Saham Seri A akan disebut sebagai Pemagang Saham Seri A dan Pemilik Saham Seri B
akan disebut sebagai Pemegang Saham Seri B. Saham – saham Seri A memberikan kepada
Pemegang Saham Seri A hak suara dan saham – saham Seri B tidak mempunyai hak suara.
Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan adalah sejumlah
Rp 2.324.000.000,- akan terbagi atas 11.088 Saham Seri A dan 112 Saham Seri B sehingga
susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

Sphere Corporation, SDN,
BHD
Jumlah Modal Ditempatkan dan
disetor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
(Rp.)
Seri A
Seri B

(%)

11.088

112

2.324.000.000,00

11.088

112

2.324.000.000,00

100

112

2.324.000.000,00

100

-

-

11.088
-

-

Selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham No. 10 tanggal 14 Oktober
2011 yang dibuat dihadapan San Smith SH, Notaris di Medan, Sphere Corporation, SDN, BHD
mengalihkan sebagian sahamnya yaitu sebesar 112 lembar saham seri B kepada Rudy Susanto.
Pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan berdasarkan Akta No.9 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan San Smith
SH., Notaris di Medan, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHUAH.01.10-38193 tanggal 28 November 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU0096320.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, sehingga berdasarkan akta tersebut
susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

Sphere Corporation, SDN,
BHD


Nilai Nominal Rp 207.500,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal
(Rp.)
Seri A
Seri B
11.088

112

11.088

Rudy Susanto

Jumlah Modal Ditempatkan dan
disetor penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

11.088
-

(%)

2.324.000.000,00

2.300.760.000,00

99

112

23.240.000,00

1

112

2.324.000.000,00

-

-

100
-

Atas pengalihan saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Permodalan No. 183/A.8/2012
Tanggal 20 Januari 2012.
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Tahun 2015
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Atmindo
No. 258 tanggal 30 April 2015 (“Akta No.258/2015”), yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,
SH, MSi., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0928908 tanggal 30 April 2015 dan telah
didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3499899.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 April 2015,
menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yaitu
sebagai berikut:
1.
Menyetujui penggunaan mata uang Rupiah sebagai satuan nilai nominal saham-saham
Perseroan, termasuk merubah penggunaan mata uang Dollar Amerika Serikat menjadi Rupiah
dengan kurs US$ 1.- sama dengan Rp 415,-.
2.
Menyetujui perubahan klasifikasi saham Seri A dan saham Seri B, dengan nilai nominal per
saham sebesar Rp 207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah) menjadi saham biasa
atas nama dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
3.
Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 2.324.000.000,00 (dua miliar tiga ratus
dua puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 336.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh
enam miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 2.324.000.000,00
(dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 84.000.000.000,00
(delapan puluh empat miliar Rupiah). Atas peningkatan modal disetor tersebut tersebut
Perseroan menerbitkan sebanyak 816.760.000 (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus
enam puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 81.676.000.000,00
(delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) yang diambil bagian oleh
para pemegang saham Perseroan yaitu :
Sphere Corporation SDN, BHD sejumlah 808.592.400 (delapan ratus delapan juta lima
ratus sembilan puluh dua empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp 80.859.240.000,00 (delapan puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua
ratus empat puluh ribu Rupiah);
Rudy Susanto sejumlah 8.167.600 (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam
ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 816.760.000,00 (delapan ratus
enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah).
Yang mana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21 Tanggal 1 Juli
2015 dibuat dihadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, telah diklarifikasi
bahwa atas peningkatan modal tersebut disetorkan dengan cara kapitalisasi laba ditahan
sampai dengan tahun buku 31 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan
per 31 Januari 2015 sejumlah Rp. 87.194.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar seratus
sembilan puluh empat juta Rupiah), yang diperhitungkan dengan pajak dividen sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga menjadi sejumlah Rp 78.474.600.000,00 (tujuh
puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) yang dibagi
proporsional kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, kemudian ditambah dengan
kapitalisasi laba tahun buku berjalan per tanggal 31 Maret 2015 sejumlah
Rp. 3.557.111.111,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta, seratus sebelas ribu, seratus
sebelas Rupiah) yang diperhitungkan dengan pajak dividen sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku sehingga menjadi sejumlah Rp 3.201.400.000,00 (tiga milyar dua ratus satu juta empat
ratus ribu Rupiah) yang dibagi proporsional kepada masing-masing pemegang saham
Perseroan.
4.

Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara hibah sebagian saham-saham
dalam Perseroan yang dimiliki oleh Sphere Corporation SDN. BHD setelah peningkatan modal
dan penyetoran atas saham-saham baru.

54

5.

Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan klasifikasi
saham yaitu perubahan pasal 5 ayat 2 dan pasal 10 ayat 4.

Berdasarkan Akta No.258/2015, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan
pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Saham Biasa Atas Nama
Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :

Nilai Nominal Rp 100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nilai Nominal
(lembar)
(Rupiah)

%

3.360.000.000

336.000.000.000

Sphere Corporation, SDN, BHD

613.200.000

61.320.000.000

73,00



Chong Kim Kong

109.200.000

10.920.000.000

13,00



Chong Kim Leong

75.600.000

7.560.000.000

9,00

42.000.000

4.200.000.000

5,00

840.000.000

84.000.000.000

100,00

2.520.000.000

252.000.000.000




Rudy Susanto
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

C.
1.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
Sphere Corporation, SDN BHD

Riwayat Singkat
Sphere Corporation, SDN BHD didirikan pada tanggal 25 Januari 1977, dengan namaSphere
Corporation, SDN BHD serta telah dicatatkan ke dalam Pendaftar Syarikat Malaysia, dengan nomor
perusahaan 311/77. Sphere Corporation,SDN BHD beralamat di Lot 9059, Jalan Udang Gantung,
Telok Gong, Port Klang, 42000, Pelabuhan Klang, Selangor, 42000, Malaysia.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Sphere adalah melakukan, menjalankan usaha di bidang perdagangan umum,
industri, pertambangan, kontraktor, distribusi, jasa dan lainnya.
Permodalan
Berdasarkan Akta Syarikat No.1965, modal yang ditempatkan dan disetor penuh Sphere Corporation,
SDN BHD adalah RM. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Ringgit Malaysia) yang terbagi atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham biasa dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar
RM.1,00 (satu Ringgit Malaysia).
Manajemen dan Pengawasan
Berdasarkan Form 49 Akta Syarikat 1965 tanggal 7 Juli 2015, susunan manajemen dan pengawasan
adalah sebagai berikut:
Direktur
Direktur
Direktur

:
:

Dato’ DR. Lai Kim Teng
Lim Cher Wee
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Komposisi Pemegang Saham:
Pemegang Saham
Dato’ DR. Lai Kim Teng
Chong Kim Kong
TOTAL

Jumlah Saham
800.000
200.000
1.000.000

%
80,00
20,00
100,00

D. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Berdasarkan Akta No.4/2015, yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008
tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Atmindo Tbk, susunan
Dewan komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independen

:
:

Juliani
Daulat Sihombing

:
:
:

Rudy Susanto
Lai Kim Teng
Linda Taty

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau
Perusahaan Publik pada tanggal 8 Desember 2014.
Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dikeluarkan
oleh BEI pada tanggal 20 Januari 2014.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama
Wendra untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2015 dan tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Januari 2015, 2014 dan 2013, jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan
Komisaris masing-masing adalah Rp 12 juta; Rp 36 juta; Rp36 juta, dan Rp36 juta.Sedangkan jumlah
remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei
2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, 2014 dan 2013 masing-masing
sebesar Rp 414 juta, Rp 1.149 juta, Rp 1.006 juta dan Rp 739 juta. Penetapan pemberian remunerasi
kepada Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan Keputusan para pemegang saham.
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Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris
Juliani, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, Saat ini berusia 34 tahun.
Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas
Methodist Indonesia, Medan pada tahun 2001 dengan predikat
Cum Laude. Pernah bergabung di beberapa perusahaan
swasta, antara lain PT Suryamas Lestari Prima dan PT Putra
Baja Deli. Selanjutnya sejak tanggal 3 Agustus 2015 diangkat
sebagai Presiden Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Luar Biasa PT Atmindo.

Daulat Sihombing, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, Saat ini berusia 60 tahun.
Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas
Sumatera Utara pada tahun 1984 dan Magister of Sains
Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2008.
Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Artha
Siloam, Medan. Selanjutnya menjadi Dekan Fakultas Ekonomi
di Universitas Methodist Indonesia, Medan. Sampai saat ini
masih aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas
Methodist Indonesia, Medan serta menjadi anggota Komite
Audit PT Toba Pulp Lestari Tbk. Selanjutnya sejak tanggal
3 Agustus 2015 diangkat sebagai Komisaris Independen melalui
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa
PT Atmindo.
Direksi
Rudy Susanto, Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, Saat ini berusia 40 tahun.
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari
Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1998. Beliau
pernah berkarir sebagai Asisten Marketing Manager di PT Intan
Andalas Wood Industri. Kemudian bergabung di PT Atmindo
sebagai Procurement & Marketing Manager, kemudian
dipromosikan sebagai Direktur dalam RUPS Luar Biasa pada
bulan Juni 2012. Selanjutnya sejak tanggal 2 Februari 2015,
beliau diangkat sebagai Presiden Direktur melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Atmindo.
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Lai Kim Teng, Direktur
Warga Negara Malaysia, Saat ini berusia 56 tahun.
Beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam bidang
Mechanical Engineering dari Universitas South of Australia.
Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Atmindo dari tahun 2008
sampai dengan tahun 2011. Kemudian diangkat sebagai
Presiden Direktur PT Atmindo dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015. Selanjutnya sejak tanggal 2 Februari 2015, Beliau
ditetapkan sebagai Direktur melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Luar Biasa PT Atmindo, Sampai saat ini Beliau
juga menjabat sebagai Managing Director Sphere Corp. Sdn.
Bhd, Malaysia.

Linda Taty, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, Saat ini berusia 45 tahun.
Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas
HKBP Nommensen, Medan pada tahun 1996. Kemudian pernah
menjabat sebagai Office Manager di PT Intan Andalas Wood
Industri dan bergabung di PT Atmindo sebagai Finance and
Accounting Manager. Selanjutnya sejak tanggal 2 Juni 2015,
beliau diangkat sebagai Direktur melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Atmindo.

Komite Audit
Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan
Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Lampiran Kep-643/BL/2012 dan Surat Keputusan Direksi BEI
No.Kep.00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham
yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
No.188/HR/ATM/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Komite Audit,
susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
Ketua

: Drs. Daulat Sihombing, MS. AK

Anggota

: Melanthon Rumapea, SE, MSi, Ak, CA
Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun.
Menjabat sebagai anggota komite audit sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.
Saat ini sebagai dosen program studi Akuntansi pada Universitas Sumatera Utara
dan Universitas Methodist Indonesia, Medan.

Anggota

: Dompak Pasaribu, SE, MSi
Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun.
Menjabat sebagai anggota komite audit sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.
Saat ini sebagai dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Komputer Universitas
Methodist Indonesia, Medan dan juga sebaga dosen di STIE PMCI, Medan.
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Tugas dan tanggungjawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti
laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainya yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan;
c. Melakukaan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan;
d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan
manajemen risiko oleh Direksi;
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang
berkaitan dengan Perseroan; dan
f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan
dalam Peraturan OJK Nomor.34/POJK.04/2014 tentangKomite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.190/HR/ATM/VIII/2015
pada tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan
keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
Ketua

: Drs. Daulat Sihombing, MS. AK

Anggota

: Juliani, SE
Warga Negara Indonesia, usia 34 tahun.

Anggota

: Pieter Simanjuntak
Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi 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.
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.
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Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 189/HR/ATM/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, Perseroan
telah mengangkat Pieter Simanjuntak selaku Sekretaris Perseroaan. Sekretaris Perseroan memiliki
tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yaitu sebagai berikut :
a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal;
b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten 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 Perseroan ;
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 Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham
Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan
lainnya.
Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:
Alamat :Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30-38
Desa Dagang Kelambir – Tanjung Marowa
Deli Serdang – Sumatera Utara – Indonesia 20362
Telp. : (061) 794 7751
Fax.
: (061) 794 7755
Email : corsec@atmindo.co.id
Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal
Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No.187/HR/ATM/VIII/2015tanggal 4 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal
yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Audit Internal ini menjadi acuan dalam
melaksanakan seluruh kegiatan audit internal.
Perseroan telah mengangkat Victoria, SKom sebagai Ketua Audit Internal Perseroan.
Ketua

: Victoria, SKom
Warga Negara Indonesia, usia 33 tahun.
Menjabat sebagai ketua audit internal Perseroan sejak tahun 2015 sampai dengan
saat ini.
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E.

Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang
Saham Berbentuk Badan Hukum

Ultimate Shareholder dari Perseroan adalah Lai Kim Teng.
Hubungan Pengurusan dan Pengawasan
Nama
Juliani
Daulat Sihombing
Rudy Susanto
Lai Kim Teng
Linda Taty
Lim Cher Wee

Perseroan
KU
KI
DU
D
DI
-

Sphere Corporation, SDN, BHD
D
D

Keterangan:
KU : Presiden Komisaris
DU : Presiden Direktur

K : Komisaris
D : Direktur

KI : Komisaris Independen
DI : Direktur Independen

F. Good Corporate Governance (GCG)
Perseroan secara konsisten berupaya untuk menjadi yang terbaik dengan tetap memprioritaskan
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), yang meliputi prinsip keterbukaan,
tanggung jawab, akuntabilitas, kesetaraan dan independensi.Penerapan GCG merupakan hal yang
penting dilakukan dalam menghadapi perkembangan risiko bisnis dan tantangan usaha yang kian
meningkat. Melalui penerapan GCG, Perseroan dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi
persaingan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumber daya dan risiko,
memaksimalkan nilai perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,
sehingga Perseroan dapat melaksanakan pertumbuhan usahanya secara jangka panjang.
Perseroan berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usahanya pada seluruh
tingkatan organisasi.Pelaksanaan GCG di Perseroan mengacu pada peraturan yang berlaku di Pasar
Modal serta pedoman-pedoman yang telah disusun oleh sejumlah lembaga yang menangani tata
kelola perusahaan. Pelaksanaan GCG tersebut dilakukan antara lain melalui beberapa hal berikut:




pemenuhan hak-hak pemegang saham;
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit;
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penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal;
penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian internal;
rencana strategis Perseroan; dan
pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan

G. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR)
Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha dan operasional Perseroan tidak hanya ditujukan demi
menciptakan nilai bagi pemegang saham, namun juga harus memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat.Dalam nilai inti Perseroan dan sebagai suatu refleksi tanggung jawab warga negara yang
baik, Perseroan selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan
masyarakat di sekitar Perseroan.Partisipasi aktif ini dilakukan secara langsung oleh Perseroan sendiri
maupun melalui asosiasi dan pemerintah dapat meliputi aspek religi, pendidikan dan sosial.Perseroan
telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk CSR
untuk periode hingga 30 September 2015.
Di tahun-tahun mendatang Perseroan akan meningkatkan partisipasi yang terstruktur dan lebih luas
melalui program CSR. Besaranpengeluaran ini tidak pernah dianggarkan secara khusus, namun
Perseroan berketetapan bahwa program CSR tidak boleh berhenti dan wajib ditingkatkan di masa
mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada dalam rangka membantu memperbaiki
taraf hidup masyarakat.
H. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) merupakanhal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai
keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya.Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya
manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Oleh
karena itu, Perseroan mengembangkan kebijakan yang komprehensif terkait dengan sumber daya
manusia, termasuk di dalamnya proses penerimaan karyawan, pelatihan dan pengembangan serta
evaluasi kerja. Selain itu kebijakan manajemen sehubungan dengan sumber daya manusia antara
lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan
seperti:
 Pemberian gaji yang telah sesuai dengan ketentuan UMR;
 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
 Memfasilitasi penggantian biaya perawatan;
 Mengembangkan potensi karyawan melalui berbagai pelatihan;
 Memfasilitasi acara rekreasi karyawan bersama; dan
 Menyediakan imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun
2003.
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya,
Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara
berkesinambungan. Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (in-house training)
Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, Perseroan mengadakan pelatihan bagi
karyawan melalui seminar dan pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh Perseroan.
Pendidikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para karyawan
di bidangnya masing-masing.
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2. Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan
Perseroan mengirimkan karyawan-karyawannya untuk mengikuti seminar dan kursus-kursus.
Pelatihan dan seminar yang telah diikuti oleh karyawan Perseroan antara lain:
 Orientation Training
 Product Knowledge
 K3 & First Aid
 Pemadam Kebakaran
 ISO 9001 : 2008 (Awareness & Internal Audit)
 Bahasa Inggeris
 Motivation
 Basic Supervisory
 Leadership
 Microsoft Office
 Warehouse Management
 Presentation Skill
 Service Excellent
 Autocad
 ASME Kmow
 Fabrication Procedure
 Commissioining & Erection
 Welding knowledge
 Pump
 NDT
 Welding Inspector
 Taxes
 Legal Aspect & Human Resources
 Management Information System
Tabel berikut ini menunjukan perkembangan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang
manajemen, pendidikan dan usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015, 31 Januari
2015, 31 Januari 2014 dan 31 Januari 2013:
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan
Jenjang
Jabatan
Direktur
Manager
Section Head
Supervisor
Staff
Non Staff
Jumlah

31 Mei
2015
2
11
7
7
56
231
314

2015
2
8
7
5
35
195
252
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31 Januari
2014
2
7
8
4
37
214
272

2013
2
7
7
7
33
279
335

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Jenjang
Pendidikan
S-3
S-2
S-1
Diploma
≤ SMU
Jumlah

31 Mei
2015
1
40
13
260
314

2015
1
30
8
213
252

31 Januari
2014
1
29
7
235
272

2013
1
30
9
295
335

Komposisi Karyawan Menurut Usia
Usia
Karyawan
s/d 30 tahun
30 – 45 tahun
> 45 – 55 tahun
>55 tahun
Jumlah

31 Mei
2015
129
129
55
1
314

2015
98
106
47
1
252

31 Januari
2014
106
102
64
272

2013
120
137
78
335

Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja
Masa
Kerja

31 Mei
2015
194
8
112
314

s/d 5 tahun
5 – 10 tahun
>10 tahun
Jumlah

2015
128
9
115
252

31 Januari
2014
133
11
128
272

2013
158
14
163
335

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian
Status
Kepegawaian
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Jumlah

31 Mei
2015
180
134
314

2015
147
105
252

31 Januari
2014
161
111
272

2013
195
140
335

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga
kerja asing yaitu atas nama Lai Kim Teng, yang telah memiliki izin tinggal tetap berdasarkan Kartu
Izin Tinggal Tetap (KITAP) No. 2D41G10010-N yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Polonia
tanggal 7 Oktober 2014 dan diijinkan menetap di Indonesia sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019.
Perseroan telah memiliki Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan Keputusan
Kepala
Dinas
Tenaga
Kerja
&
Transmigrasi
Kabupaten
Deli
Serdang
No.3006/DTKTR/DS/P/IMTA/2014 tanggal 15 Oktober 2015. Perseroan tidak memiliki karyawan yang
memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan
operasional / usaha Perseroan.
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Perseroan telah memiliki Serikat Pekerja dengan nama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam
Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) PT Atmindo yang telah
dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan
Tanda Bukti Pencatatan No.560/1429/DTKTR/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang.
Berikut ini struktur organisasi Perseroan:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS)

DEWAN KOMISARIS

KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI

KOMITE AUDIT

DIREKSI

INTERNAL AUDIT

CORPORATE
SECRETARY

FINANCE &
ACCOUNTING

MANUFACTURING

HUMAN
RESOURCES

ENGINEERING

QUALITY
ASSURANCE/
CONTROL

SERVICE
CENTER

MARKETING

PEKANBARU
SERVICES &
PARTS

COMMISSIONING

SAMARINDA

PROCUREMENT

JAKARTA

I.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan tidak melakukan transaksi-transaksi baik bisnis maupun
financial dengan pihak-pihak afiliasi.
J. Perjanjian dan Perikatan Material Dengan Pihak Ketiga
PERJANJIAN PEMBIAYAAN DARI LEMBAGA PERBANKAN
1.

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)

1.

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No.
JAK/140469/U/140509 Tanggal 11 Juni 2014 yang telah diperpanjang dengan
Perubahan
Perjanjian
Pemberian
Fasilitas
Perbankan
Korporasi
No.
JAK/150693/U/150701 Tanggal 4 Agustus 2015 yang seluruhnya dibuat dan
ditandatangani dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan HSBC, dengan
ketentuan sebagai berikut:
Jenis Fasilitas

:

Fasilitas Modal Kerja Jangka Pendek;

Limit Fasilitas Gabungan

:

USD 5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika Serikat)
atau setara dengan Rp 66.055.000.000,- (enam puluh
enam miliar lima puluh lima juta Rupiah) dengan kurs
USD1 = Rp 13.211,- per 31 Mei 2015.
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Jangka Waktu

:

sampai dengan Tanggal 31 Mei 2016, namun akan
berlaku terus hingga Bank secara tertulis
membatalkan, menghentikan, atau membebaskan
Perseroan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian
ini atau Perjanjian lain;

Sub Limit dan Suku bunga dalam fasilitas ini adalah :
a. Fasilitas cerukan / overdraft
Jumlah Fasilitas :
Maksimum
Rp 10.000.000.000,-

2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

b. Pembiayaan Supplier 1
Jumlah Fasilitas :
Maksimum USD 2.500.000

4,5% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

c. Pembiayaan Supplier 2
Jumlah Fasilitas :
Maksimum
Rp 32.000.000.000,-

2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

d. Pembiayaan Piutang 1
Jumlah Fasilitas :
Maksimum USD 5.000.000

4,75% per tahun di bawah Best Lending Rate
(BLI) (Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per
tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan
HSBC.

e. Pembiayaan Piutang 2
Jumlah Fasilitas :
Maksimum
Rp 65.000.000.000,-

2,25% per tahun di bawah Best Lending Rate
(BLI) (Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per
tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan
HSBC.

Jaminan

:

a.
b.
c.

Pembatasan

:

Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan
milik Perseroan senilai USD. 5.000.000,00;
Jaminan Fidusia atas barang persediaan
sebesar USD 1.200.000,00;
Jaminan Fidusia atas piutang sebesar USD.
1.200.000,00;

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank,
Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakantindakan sebagai berikut:
a.

b.
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membuat, menanggung atau mengijinkan
adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak
bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak
jaminan apapun juga atas property, aktiva atau
pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini
atau yang akan diperoleh di kemudian hari.
membuat, mengadakan, atau mengizinkan/
menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban
apapun (termasuk kewajiban sewa atau
jaminan) kecuali untuk
a)
hutang
yang
timbul berdasarkan perjanjian ini, b) hutang
dagang yang timbul dalam praktek bisnis
sehari-hari;

c.

memberikan suatu pinjaman atau kredit
kepada perusahaan atau orang lain siapapun
juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara
independen dan lugas dalam praktek bisnis
sehari-hari;

Atas pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan ini tidak
terdapat pembatasan yang harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.
PERJANJIAN PEMBIAYAAN DARI LEMBAGA NON PERBANKAN (PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR)
Dalam rangka menunjang usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani 4 (empat)
perjanjian pembiayaan untuk kendaraan bermotor yang diuraikan sebagai berikut:
1.

2.

3.

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93730915 tertanggal 25 Juni 2015 antara Perseroan sebagai
Debitur dan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditur, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Obyek

:

1 (satu) unit Toyota IMV 4/SUV 4x2/KU 60 G
A/T61 TRD.

Jangka WaktuPembiayaan

:

12 bulan.

Total hutang

:

Rp 365.052.000,00 (tiga ratus enam puluh lima
juta lima puluh dua ribu Rupiah) dengan jumlah
tiap angsuran sebesar Rp 30.421.000,00 (tiga
puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu
Rupiah).

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93731015 tertanggal 25 Juni 2015 antara Perseroan sebagai
Debitur dan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditur, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Obyek

:

1 (satu) unit Toyota Innova 2.0 Bensin/TG 40
V/AT 50.

Jangka Waktu Pembiayaan

:

12 bulan.

Total hutang

:

Rp 259.365.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan
juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)
dengan jumlah tiap angsuran sebesar Rp
21.613.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus
tiga belas ribu Rupiah).

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93731115 tertanggal 25 Juni 2015 antara Perseroan sebagai
Debitur dan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditur, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Obyek

:

1 (satu) unit Toyota Innova 2.0 Bensin/TG 40
V/AT 51.

Jangka Waktu Pembiayaan

:

12 bulan.

Total hutang

:

Rp 229.104.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan
juta seratus empat ribu Rupiah) dengan jumlah
tiap angsuran sebesar
Rp 19.092.000,00
(sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu
Rupiah).
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4.

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93731215 tertanggal 25 Juni 2015 antara Perseroan sebagai
Debitur dan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditur, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Obyek

:

1 (satu) unit Toyota Innova 2.0 Bensin/TG 40
V/AT 51.

Jangka Waktu Pembiayaan

:

12 bulan.

Total hutang

:

Rp 229.104.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan
juta seratus empat ribu Rupiah) dengan jumlah
tiap angsuran sebesar Rp 19.092.000,00
(sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu
Rupiah).

PERJANJIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA
Bahwa Perseroan, dalam menjalankan usahanya, telah memiliki perjanjian/kesepakatan penggunaan
tenaga kerja dari PT. Wira Multi Perkasa, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian kerjasama No.
016/WMP/SPK/MDN/I/2015 pada tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat di bawah tangan oleh dan
antara PT Wira Multi Perkasa sebagai Pihak Pertama dengan Perseroan sebagai Pihak Kedua,
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
Jangka Waktu : 2 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
Hak dan Kewajiban Para Pihak :
a.
Pihak Kedua berhak menggunakan tenaga kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua;
b.
Pihak Pertama Berhak menerima pembayaran atas penggunaan tenaga kerjanya oleh Pihak
Kedua;
c.
Pihak Pertama berkewajiban menyediakan tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan Pihak
Kedua sesuai dengan kebutuhan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Kedua;
d.
Pihak Pertama wajib mengikutsertakan karyawan yang disediakannya pada program BPJS
ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan;
e.
Pihak Kedua wajib memberikan gaji pokok dan uang tambahan kepada karyawan yang
disediakan oleh Pihak Keduadengan perhitungan tarif sebagai berikut :
Gaji Pokok
Rp. 1.900.000,-

Rp. 105.000,-

THR

BPJS
Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan

Management Fee

Rp. 167.083,-

Rp. 178.244,-

Rp. 100.000,-

Tata Cara Pembayaran :
a.
Pihak Kedua akan memberikan daftar jam kerja karyawan kontrak kepada Pihak Pertama
setiap tanggal 24 setiap bulannya;
b.
Pihak Pertama akan memberikan tagihan kepada Pihak Kedua sesuai dengan rekapitulasi hari
kerja karyawan, untuk diadakan pemeriksaan oleh Pihak Kedua;
c.
Pihak Kedua akan membayarkan gaji karyawan, uang makan dan management fee kepada
Pihak Pertama sesuai dengan jumlah tagihan setiap akhir bulan
Hak & Kewajiban Karyawan :
a.
Karyawan berhak memperoleh gaji dari Pihak Pertama sesuai dengan jumlah hari kerja;
b.
Karyawan berhak memperoleh cuti;
c.
Karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan Pihak Kedua;
d.
Karyawan wajib mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan Pihak kedua;
e.
Karyawan bersedia dimutasi apabila bidang kerja yang lain di lingkungan perusahaan Pihak
Kedua sesuai dengan kebutuhan perusahaan Pihak Kedua;
f.
Karyawan yang ditempatkan di workshop atau di site project diwajibkan memakai seragam
kerja dan peralatan safety yang disediakan oleh Pihak Pertama.
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PERJANJIAN SEWA MENYEWA
1.

2.

3.

Perjanjian Sewa Ruangan Multipiranti Graha No. 010/PSR/MPG/IX/2014 yang dibuat di bawah
tangan pada tanggal 1 September 2014 antara PT. Multipiranti Graha, sebagai Pihak Pertama,
dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, yang telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian
Sewa Ruangan MultipirantiGraha No. 010/PSR/MPG/IX/2014 tanggal 1 September 2014
Antara PT. Multipiranti Graha dengan PT. Atmindo No. 022/ADD-PSR/MPG/VIII/2015dengan
ketentuan sebagai berikut
a.
b.

Jangka Waktu
Biaya Sewa

:
:

c.

Obyek Sewa

:

1 September 2015 s/d 31 Agustus 2016;
sebesar Rp 46.200.000,00 per tahun meliputi
biaya sewa, service charge, dan kompensasi
partisi tidak termasuk PPN dan PPH;
Sewa/kontrak sebuah ruangan perkantoran di
Multipiranti Graha Lantai I seluas kurang lebih 20
2
m.

Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan pada
tanggal 2 Maret 2015 oleh dan antara Misno Utomo sebagai Pihak Pertama dan Perseroan
sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
b.

Jangka Waktu
Biaya Sewa

:
:

c.

Obyek Sewa

:

berlaku sampai dengan 3 Juli 2016;
sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus
ribu Rupiah) per bulan belum termasuk PPN;
2
pinjam pakai ruangan seluas 35 m pada
bangunan yang disewa oleh Pihak Pertama yang
terletak di Lt. 1 gedung bangunan yang berdiri
diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2915 di
Propinsi Riau, Pekanbaru, Kecamatan Payung
Sekaki, Kelurahan Air Hitam.

Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 Tanggal 24 Juni 2014 dibuat dihadapan Fifi Lonardy S.H.,
Notaris di Samarinda oleh dan antara Marlina Santoso (Pihak Pertama/Yang Menyewakan)
dengan Perseroan selaku Pihak Kedua /Penyewa dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

Jangka Waktu

:

b.

Biaya Sewa

:

c.

Obyek Sewa

:

24 bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d
15 Juni 2015;
total
keseluruhan
harga
sewa
sebesar
Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta
Rupiah) belum termasuk pajak;
Sewa sebuah bangunan ruko yang berdiri diatas
tanah Sertifikat Hak Milik No. 740/Mugiredjo
2
tercatat atas nama Pihak Pertama, seluas 93 m
yang terletak di Kalimantan Timur, Kota
Samarinda,
Kecamatan
Samarinda
Utara,
Kelurahan Mugirejo.

K. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan
Berdasarkan pernyataan masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun
Perseroan bahwa masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Perseroan
tidak tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak dan sengketasengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga,
maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan. Pada saat
prospektus ini diterbitkan tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara.
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L. Keterangan tentang Aset Yang Dimiliki atau Dikuasai Yang Digunakan Untuk Beroperasi
Perseroan
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset yang terdiri dari tanah, bangunan,
mesin dan perlengkapan serta alat pengangkutan (kendaraan bermotor). Tanah dan bangunan
Perseroan terletak di Medan. Sedangkan mesin, perlengkapan dan alat pengangkutan digunakan
untuk menunjang kegiatan usaha. Aset-aset tersebut telah diasuransikan telah diasuransikan secara
memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan. Berikut
keterangan mengenai aset tetap Perseroan:
Tanah
2

Perseroan memiliki dengan sah 1 (satu) bidang tanah, seluas 27.569 m (dua puluh tujuh ribu lima
ratus enam puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Dagang Kelambir, Tanjung Morawa,
Deli Serdang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 289 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 23 Agustus 2007 dan akan berakhirnya hak pada
tanggal 16 Juni 2031, sesuai dengan Surat Ukur No. 33/Dagang Kelambir/2007 Tanggal 22 Agustus
2007 yang tercatat atas nama Perseroan.
Bangunan
1.

Sebuah bangunan pabrik yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No.
503.647/500/Bg tanggal 26 Januari 2012 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk
2
bangunan pabrik Perseroan seluas 10.565,92 m2 diatas tanah seluas 27.569 m yang terletak
di Jl. Dalu X Sei Blumai Desa Dagang Klambir Kecamatan Tanjung Morawa.

2.

Sebuah bangunan pabrik yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No.
503.647/4687/Bg tanggal 1 Juli 2012 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk
2
2
bangunan pabrik Perseroan seluas 8.306,50 m diatas tanah seluas 27.569 m yang terletak di
Jl. Dalu X Sei Blumai Desa Dagang Klambir Kecamatan Tanjung Morawa.

Alat Pengangkutan (Kendaraan Bermotor)
Perseroan memiliki kendaraan bermotor roda empat sebanyak 11 (sebelas)unit kendaraan roda
empat yang merupakan kendaraan operasional.Aset-aset berupa kendaraan bermotor tersebut tidak
menjadi jaminan hutang Perseroan kepada kreditur.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Merk / Jenis
Toyota kijang LF 80 Long Diesel
KIA Carnival AT
Toyota kijang grand LF 82 Long Diesel
Mitsubishi 346 (truck)
Ford Ranger double cabin
Mitsubishi L300 PU FB R M/T
Mitsubishi strada CR 2.5 A GLS (4x4) M/T
Toyota kijang innova G 2.0 A/T
Toyota kijang innova V 2.5 A/T
Toyota Fortuner
JUMLAH

Tahun
1999
2001
2003
2005
2010
2011
2011
2015
2015
2015

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11

Nilai buku atas aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Mei 2015 adalah sebesar Rp 55.703,- juta.
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M. Asuransi
Perseroan mengasuransikan aset-asetnya berupa gedung, mesin, perlengkapan dan kendaraan
bermotor yang berada di kantor Perseroan terhadap resiko kebakaran dan resiko lainnya dengan nilai
pertanggungan sebesar Rp 66.088.159.610,- (enam puluh enam miliar delapan puluh delapan juta
seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah) pada 31 Mei 2015, Rp
63.156.688.750,- (enam puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh
delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) pada 31 Januari 2015, Rp 61.160.687.260,- (enam puluh
satu miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh
Rupiah) pada 31 Januari 2014 dan Rp 12.672.037.170,- (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua
juta tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh Rupiah) pada 31 Januari 2013. Aset-aset tersebut
diasuransikan melalui PT Asuransi AXA Mandiri. Manajemen berpendapat bahwa nilai
pertanggungan yang dimiliki Perseroan telah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset
yang dipertanggungkan.
N. Lisensi, Franchise, Konsesi Utama dan Hak atas Kekayaan Intelektual
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki lisensi, franchise, konsesi utama
dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Perseroan hanya menguasai harta kekayaan berupa hak
atas kekayaan intelektual sebagai berikut :
1.

Merek dan Logo “PT. ATMINDO”, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pendaftaran
sesuai dengan Permohonan Pendaftaran Merek No. J 00 2012 061500, yang sejak 13
Desember 2012 sudah diajukan permohonannya berdasarkan bukti proses pengurusan dari
Ditjen HAKI dan telah dianggap lengkap formalitasnya dari Ditjen HAKI pada tanggal 20 Maret
2014 dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU
Merek”) setelah dokumen permohonan merek dianggap lengkap maka masih terdapat beberapa
proses yang harus dilakukan oleh Ditjen HAKI yang keseluruhan proses tersebut berdasarkan
UU Merek dibutuhkan waktu kurang lebih 18 (delapan belas) bulan. Bahwa sehubungan dengan
proses yang harus dilakukan oleh Ditjen HAKI sebagaimana diatur dalam UU Merek sampai
dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum menerima sertifikat merek atas logo
“PT ATMINDO”.
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VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
A.

Tinjauan Umum

Perseroan adalah sebuah perusahaan teknik dan manufaktur yang bergerak dalam bidang mesinmesin atau alat-alat untuk pengolahan kelapa sawit dan karet; industri water tube boiler, pembuatan
package boiler dan quick opening door for sterilizers dan juga pekerjaan perbaikan boiler (boiler
repair).
Dengan kemampuan desain yang terus meningkat, Perseroan mampu untuk merancang dan
menghasilkan boiler dengan kapasitas yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Perseroan saat ini
mampu memasok boiler bahan bakar padat, boiler bahan bakar minyak/gas, boiler biomassa dan
boiler limbah panas sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen.
Seiring dengan teknologi terkini yang dimiliki, Perseroan mampu mencakup pangsa pasar yang besar
secara nasional. Demi memenuhi komitmen untuk melayani konsumen dengan lebih baik, Perseroan
memiliki 1 (satu) kantor pusat dan 1 (satu) pabrik yang juga berfungsi sebagai service center di
Medan - Tanjung Morawa untuk melayani konsumen di Sumatera bagian Utara, dan 3 (tiga) kantor
cabang dan service center di Pekanbaru untuk melayani konsumen Sumatera bagian Tengah dan
Selatan; di Jakarta untuk melayani konsumen pulau Jawa; dan di Samarinda untuk melayani
konsumen di Indonesia bagian Timur. sedangkan untuk pasar internasional, Perseroan telah
memasok boiler ke berbagai negara seperti Nigeria, Ivory Coast, Kamerun, Gabon, Kongo, Liberia,
Guatemala dan Papua Nuigini.
Pertumbuhan pasar yang semakin meningkat telah mendorong Perseroan memperluas fasilitas
produksi dengan memindahkan lokasi Perseroan dari Jalan Komodor Laut Yos Sudarso - Medan ke
Tanjung Marowa - Deli Serdang. Lokasi pabrik yang strategis ini dapat meningkatkan kemampuan
untuk menyampaikan produk dan jasa ke konsumen dengan lebih efisien.
Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan yang terbaik dalam bidang boiler dan bejana tekan baik
dalam segi teknologi maupun penguasaan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri.Sedangkan
misi Perseroan adalah
1. Menyediakan produk dengan kualitas yang terbaik, harga bersaing dan pelayanan yang lebih
memuaskan pelanggan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai asset perusahaan secara
berkesinambungan.
3. Membangun dan membina hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan seluruh
pemasok yang ada.

B. Keunggulan Bersaing
1. Kebijakan Perseroan yang selalu menjaga kualitas produksi
Perseroan memiliki Sistem Manajemen Mutu yang menjamin kualitas produksi Perseroan tetap
terjaga dan menciptakan proses bisnis yang sistematis dan efisien. Budaya kerja yang sangat
memperhatikan mutu ini dapat dilihat dari kualitas produk yang prima, memenuhi persyaratan standar
Internasional serta didukung sertifikasi produk oleh badan yang berwenang. Jaminan kualitas produk
menjadi faktor krusial bagi Perseroan terutama dalam menghadapi serbuan produk impor dari Cina
yang relatif lebih murah.
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2. Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang handal
Saat ini Perseroan dipimpin oleh tim manajemen yang telah teruji dan berpengalaman selama
puluhan tahun dalam usaha rekayasa dan manufaktur boiler dengan rekam jejak (track record) yang
terbukti sukses dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Pengembangan organisasi (sumber
daya manusia) juga secara komprehensif dan berkesinambungan dilakukan oleh Perseroan, antara
lain dengan membekali dan melatih setiap insinyur dan pekerja terkait sistem dan teknologi terkini
untuk mendesain dan melakukan perhitungan.

3. Diversifikasi Produk yang Melayani Berbagai Jenis Industri
Dengan keragaman produk yang dimiliki Perseroan, menunjukkan tekad Perseroan untuk menjadi
lebih dari sekedar perusahaan manufaktur biasa yang hanya memproduksi produk secara massal.
Hal ini menyebabkan Perseroan menjadi lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya yang ada dan
lebih leluasa untuk beradaptasi dengan kondisi eksternal.
Selain itu, dengan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan berbagai jenis boiler, Perseroan
berkeyakinan bahwa Perseroan dapat memperoleh basis pelanggan yang berasal dari berbagai
macam jenis industri yang nantinya akan memungkinkan Perseroan memperoleh peluang bila terjadi
kenaikan pada salah satu atau beberapa jenis industri. Hal ini membantu Perseroan untuk
mengurangi risiko ketergantungan kepada salah satu pelanggan dari industri tertentu dan mengelola
risiko bila terjadi penurunan dalam salah satu sektor industri tertentu. Perseroan berkeyakinan bahwa
dengan fleksibilitas mesin-mesin yang dimiliki saat ini dapat memungkinkan Perseroan untuk
beradaptasi dengan tren pasar yang terus berubah dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan.

4. Posisi Perseroan seiring dengan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Berdasarkan data dari Bank Indonesia, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang
mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, dimana PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,00% 5,20% pada tahun 2015 dan diperkirakan dalam lima tahun tahun ke depan akan mengalami
pertumbuhan yang sama, Perseroan berkeyakinan saat ini Perseroan dalam posisi yang tepat untuk
memanfaatkan peluang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa di
masa mendatang akan terjadi peningkatan untuk produk boiler terutama di sektor consumer good,
obat-obatan, perhotelan, minyak dan gas.

C.

Strategi Usaha

1.

Meningkatkan Kapasitasi Produksi dan Efisiensi Operasional

Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional, Perseroan terus melakukan
perbaikan metode kerja dan juga memperbaharui mesin-mesin produksi yang saat ini dimiliki oleh
Perseroan. Selain itu, Perseroan terus mendorong kompetensi sumber daya manusia dengan melalui
seminar atau pelatihan-pelatihan internal maupun eksternal sehingga visi dan misi Perseroan dapat
terwujud.
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2.

Membangun dan mempertahankan hubungan dangan Pelanggan untuk menjaga dan
menaikkan Pangsa Pasar Perseroan dan meraih peluang Pasar Baru

Perseroan berusaha untuk terus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan dengan memenuhi
kebutuhan pelanggan dengan penawaran harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik,
pengiriman barang yang tepat waktu serta perbaikan dan servis setelah pejualan. Sebagian besar
Perseroan merupakan pelanggan lama yang merasa puas dengan produksi Perseroan.
Perseroan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan para pemasok domestik dan
internasional untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki akses untuk mendapatkan bahan baku
yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, pengiriman tepat waktu dan berbagai produk yang
beraneka ragam akan terus menjadi elemen kunci untuk Perseroan meningkatkan market share dari
berbagai sektor industri.
Sebagian besar hasil produksi Perseroan terserap untuk pasar domestik. Walaupun demikian,
Perseroan mampu mengekspor produk ke mancanegara, seperti yaitu Nigeria, Liberia, Ivory Coast,
Kamerun, Gabon, Kongo, Guatemala dan Papua Nuigini Dengan mendapatkan lisensi teknologi dari
Eropa dan Amerika, Perseroan mampu untuk membuat dan memasok produk-produk dengan
teknologi terkini untuk domestic dan international market.

3.

Fokus Perseroan untuk menjaga kualitas produk

Melalui implementasi dari ISO 9001, Perseroan telah melakukan review dan audit berkelanjutan
terhadap segala aspek yang meliputi dari divisi marketing, engineering, produksi, quality control,
pembelian dan servis, sehingga prosedur internal menjadi lebih efisien. Perseroan mampu melakukan
review kinerja dari produk dan mampu melakukan upgrade pengetahuan terhadap produk yang telah
ada sekarang.
Selain itu, Perseroan memiliki sertifikat untuk memproduksi boiler diantaranya yaitu ASME “S” Stamp,
ASME “U” Stamp dan ASME “R” Stamp. Perseroan berusaha mempertahankan dan memperpanjang
sertifikat-sertifikat yang telah diperoleh. Pada umumnya pelanggan Perseroan yang bergerak di
industri minyak dan gas maupun pembangkit listrik mensyaratkan standar yang digunakan harus
bersertifikat ASME (American Society of Mechanical Engineers), BSEN (European Norm) maupun
SNI (yang umumnya mengadopsi standar dari ASME dan BSEN).

D.

Gambaran Bisnis di Masa Mendatang

Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, Perseroan telah terbukti menjadi salah satu pemimpin
perusahaan Engineering dan Manufacturing yang menghasilkan produk yang relaibel. Dengan
teknologi yang dimiliki Perseroan saat ini dan berpengalaman dalam melayani berbagai sektor
industri, Perseroan dapat lebih mengembangkan usahanya. Dengan menjalin kerjasama dengan
mitra internasional, Perseroan dapat mengembangkan produk yang memungkinkan Perseroan dapat
melakukan ekspansi ke pasar global.
Sehubungan dengan adanya isu global mengenai konservasi energi dan kebutuhan akan green
technology, Perseroan akan melakukan kerjasama dengan beberapa mitra internasional yan
berorientasi kepada penerapan teknologi efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan seperti
pemanfaatan energi (secara tradisional) terbuang menjadi energy terbaharui melalui teknologi seperti
nano technology, combined heat & power technology.
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E.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.4/2015, maksud dan
tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri dengan melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.

1.

Memproduksi dan memperjualbelikan segala macam peralatan mesin-mesin, serta barangbarang besi coran, segala macam konstruksi baja, merakit mesin-mesin dan segala macam
peralatan teknik, merencanakan pembangunan pabrik-pabrik dan mengadakan penyelidikan
(research) yang berhubungan dengan pembangunan pabrik-pabrik serta pemasarannya.
Melaksanakan segala macam pekerjaan teknik umum, member bantuan teknik dan/atau bantuan
pengurusan (management) termasuk pemeliharaan dan perbaikan service maupun pekerjaan
sub kontrak.
Bertindak sebagai agen dari perusahaan-perusahaan industri atau dagang baik dalam wilayah
Republik Indonesia maupun di luar negeri.
UIntuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat turut serta dalam suatu
perusahaan yang telah ada atau akan didirikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Produk dan Jasa Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan meliputi produksi:
1. Berbagai jenis boiler
2. Auxiliary (peralatan siap pakai untuk berbagai industri)
3. Jasa Layanan
1.1 Boiler
Perseroan memproduksi berbagai jenis boiler. Boiler adalah suatu alat untuk memproduksi uap atau
steam. Fungsi utama boiler antara lain untuk menghasilkan uap kering dengan temperature, tekanan
kerja tertentu dan besar laju aliran tertentu menuju turbin uap. Boiler sangat dibutuhkan dalam
berbagai jenis industry, misalnya: industri perhotelan, industri makanan, industri pengolahan kelapa
sawit, karet, gula, kayu karena fungsinya sebagai pemanas, pengering, pasteurisasi, sterilisasi,
bahkan boiler digunakan juga sebagai pembangkit listrik tenaga uap.
A.

Water Tube Boiler – Solid Fuel Membran Wall Boiler (“SFMW”)

Water tube boiler adalah jenis boiler dimana air dialirkan melalui susunan pipa-pipa yang terletak di
dalam gas panas yang dihasilkan dari pembakaran. Ketika air dalam pipa mendapat pemanasan, air
akan menjadi mendidih sehingga air menjadi fase uap dan berat jenis akan berkurang, sehingga uap
mengalir ke atas. Air yang berat jenisnya lebih besar akan turun dan menggantikan posisi air / uap
yang menuju ke atas. Pada drum bagian atas, air dan uap air akan berpisah menjadi uap jenuh.
Kemudian uap jenuh disalurkan ke superheater untuk diubah menjadi uap panas lanjut. Uap panas
lanjut yang keluar dari superheater inilah yang akan dimanfaatkan sebagai penggerak mesin uap.
Karakteristik dari water tube boiler adalah menghasilkan kapasitas dan tekanan steam yang tinggi.
Oleh karena itu boiler jenis ini dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
SFMW dirancang menggunakan 2 drum dengan 3 laluan horisontal. Laluan pertama terdiri dari
tungku pembakaran yang baik dan ruang radiasi dimana pemisahan abu kasar sisa pembakaran
terjadi. Laluan ke 2 dan ke 3 terdiri dari bank evaporasi - pusat penghasil uap dan superheater penghasil uap kering. Boiler pipa air kami dilengkapi dengan panel dinding membrane, panggangan
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dengan sistim pendinginan air seperti Fixed Grate atau Vibro Grate ataupun panggangan
pendinginan udara seperti Dumping Grate.
Adapun fitur utama Boiler SFMW adalah tidak menggunakan semen dan batu api sehingga biaya
perawatan menjadi rendah karena tidak adanya penggantian batu api secara rutin, memiliki design
yang kedap udara, proses pembakaran dirancang lebih efisien dan sempurna, cukup dengan
akumulasi panas yang sedikit saja boiler sudah dapat menghasilkan steam / sudah dapat digunakan,
memiliki fungsi instrumen kontrol yang baik, memiliki design yang baru untuk suply bahan bakar dan
sistim pengaturan udara pembakaran, juga dapat di design sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Boiler ini dapat menggunakan bahan bakar batu bara, gas, dan biomassa seperti cangkang dan
serabut kelapa sawit, potongan kayu, serbuk kayu, dan lainnya. Industri yang menggunakan boiler ini
yaitu industri pengolahan kelapa sawit, karet, gula, kayu dan juga untuk pembangkit listrik tenaga
uap.

Sumber: Perseroan

B.

Water Tube Boiler – Solid Fuel Brick Wall Boiler (“SFBW”)

SFBW dirancang menggunakan 2 drum dengan 3 laluan vertikal. Laluan pertama terdiri dari tungku
pembakaran sementara laluan ke 2 dan ke 3 terdiri dari superheater - penghasil uap kering dan bank
evaporasi - pusat penghasil uap. Boiler ini di design menggunakan pipa tunggal dan semen serta
batu api sebagai dinding isolasinya. Untuk panggangan boiler ini juga dilengkapi dengan sistim
pendinginan air seperti Fixed Grate atau Vibro Grate ataupun panggangan pendinginan udara seperti
Dumping Grate.
Adapun fitur utama Boiler SFBW adalah proses pembakaran yang efisien, kontrol pengoperasian
yang mudah, dan design sistim udara pembakaran yang baru, kualitas steam yang tinggi juga harga
investasi yang lebih murah dan juga dapat di design sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Boiler ini
dapat menggunakan bahan bakar batu bara, gas, dan biomassa seperti cangkang dan serabut kelapa
sawit, potongan kayu, serbuk kayu, dan lainnya. Industri yang menggunakan boiler ini yaitu industri
pengolahan kelapa sawit, karet, gula, kayu.

76

Sumber: Perseroan

C.

Combi Boiler – Solid Fuel Boilers (“SFW”)

Combi boiler di lengkapi dengan tungku bakar pipa air yang dikombinasikan dengan drum pipa api
pada bagian belakangnya untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi dan pengoperasian yang mudah
bagi pelanggan. Combi boiler dilengkapi dengan panel dinding membrane sebagai slopping grate dan
dapat juga dilengkapi dengan pinhole grate yang menggunakan besi hancuran.
Fitur utama Combi boiler yaitu tidak ada penggunaan semen dan batu api, memiliki biaya perawatan
yang rendah karena tidak ada penggantian batu api secara rutin, memiliki proses pembakaran yang
efisien, antara tabung dan tungku memiliki bentuk yang seimbang, tidak sering kali melakukan
penggantian suku cadang dan desain dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Bahan
bakar yang digunakan adalah bahan bakar batu bara, gas, dan biomassa seperti cangkang dan
serabut kelapa sawit, potongan kayu, serbuk kayu, dan lainnya. Industri yang mempergunakannya
yaitu pengelolahan kelapa sawit mini, karet, kayu, refinery, industri pengolahan makanan dan industri
lainnya yang memerlukan uap.

Sumber: Perseroan

D.

Fire Tube Boiler (Package Boilers)

Fire tube boiler adalah jenis boiler dimana gas panas mengalir melalui pipa – pipa di dalam drum
untuk memanaskan air di dalam drum tersebut. Air yang dipanaskan akan menghasilkan uap panas
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yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan aplikasi. Fire tube boiler biasanya digunakan untuk
kapasitas steam yang relatif kecil dengan tekanan steam rendah sampai sedang. Fire tube boilers
dapat menggunakan bahan bakar minyak dan gas.
Fire tube boiler PT.ATMINDO menawarkan efisiensi tinggi, fleksibilitas, kehandalan, keamanan dan
kemudahan dalam pengoperasiannya.
Adapun Fitur utama fire tube boiler yaitu dilengkapi sistem pengapian elektronik yang otomatis
sehingga lebih efisien dan lebih aman, memiliki konstruksi yang sederhana namun kuat, memiliki
efisiensi termal yang tinggi, memiliki desain bowling- hoop yang memungkinkan panas di dalam
tabung dapat diatur. Industri yang mempergunakannya yaitu perusahaan pengolahan karet,
perusahaan pengolahan kayu, hotel, laundry, perusahaan garmen, perusahaan plastik dan
perusahaan pengolahan tebu.

Sumber: Perseroan

E.

Horizontal Sterilizer (“HS”)

HS dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan ruang yang lebih besar dalam melakukan
pematangan tandan buah segar. Dalam prosesnya, tandan buah segar akan dimasukkan ke lori-lori
dan kemudian dimasukkan ke dalam horizontal sterilizer untuk disterilisasi.
Keunggulan HS yaitu memiliki dinding yang tidak mudah berkarat, lebih besar dalam kapasitas
pematangan, hasil proses produksi dapat langsung dipisahkan, dibuat dengan bahan berkualitas
tinggi dan desain dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Industri yang
mempergunakannya yaitu pabrik kelapa sawit.
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Sumber: Perseroan

F.

Vertical Sterilizer (“VS”)

Vertical sterilizer (VS) dirancang untuk pelanggan yang memiliki ruang terbatas dalam melakukan
pematangan tandan buah segar di industri kelapa sawit. Scrapper conveyor dalam VS digunakan
untuk memasukkan tandan buah segar (TBS) ke tabung sterilisasi. Sebelum tandan buah segar
dimasukkan ke vertical sterilizer, maka vertical sterilizer harus diis air sekitar ¼ bagian, tujuannya
agar saat tandan buah segar masuk tidak merusak auger.
Keunggulan VS yaitu lebih nyaman dan praktis, panas yang merata di seluruh sisi, ruang yang
efisien, hemat listrik, waktu proses produksi yang diperlukan lebih singkat, dibuat dengan bahan yang
berkualitas tinggi dan desain dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Industri yang
mempergunakannya yaitu pabrik kelapa sawit.

Sumber: Perseroan
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G.

Sterilizer Door (“SD”)

Salah satu komponen utama dari HS maupun VS adalah pintunya. Pintu sterilizer yang diproduksi
oleh PT. Atmindo memiliki keketatan yang sempurna sehingga memberikan kontribusi yang besar
dalam proses pematangan buah dan meniadakan kebocoran uap yang biasanya terjadi.

Sumber: Perseroan

1.2. Auxiliary
Perseroan membuat jenis auxiliary / perangkat baru berdasarkan pesanan pelanggan sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan dan berdasarkan standar desain tertentu. Auxiliary terdiri dari:
A.

Economizer
Economizer berfungsi untuk meningkatkan efisiensi boiler. Economizer merupakan hear
recovery yang memanfaatkan sisa panas dari gas buang untuk memanaskan air umpan boiler
sehingga merupakan salah satu solusi untuk menghemat bahan bakar boiler.

B.

Air Preheater
Air preheater berfungsi untuk meningkatkan temperatur udara di dalam boiler dengan
memanfaatkan gas buang sehingga dapat terjadi pemabakaran optimal dalam boiler.
Penggunaan air preheater dapat meningkatkan efisiensi boiler.

C.

Superheater
Superheater merupakan perangkat yang mengkonversi uap basah menjadi uap kering di dalam
boiler. Superheater produksi Perseroan didesain vertikal dan berada di pass 3 dan pass 1 pada
boiler.

D.

Dust Collector
Dust collector produksi Perseroan dipabrikasi dengan menggunakan material yang berkualitas
sehingga sangat tahan lama dan tahan terhadap kondisi buruk.

1.3. Jasa Layanan
Perseroan memberikan jasa layanan perbaikan baik mesin-mesin boiler dan auxiliary yang dibuat
langsung oleh Perseroan maupun dari perusahaan lain, diantaranya yaitu:
A. Reparasi Boiler
Divisi ini berfungsi mendukung jasa purna jual dalam hal penghasil uap dan penukar panas, yaitu jasa
: mekanikal, electrical dan civil work, dengan lingkup pekerjaan:
- Fire tube boiler services
- Combi boiler services
- Water tube boiler services
- Combustion management & boiler system
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-

Inspection
Piping
Training operation boiler
Boiler management control system

B. Supply Parts Boiler
Divisi ini berfungsi memberikan jasa perawatan dan penggantian suku cadang sesuai dengan umur
suku cadang boiler.
C. Service Contract
Divisi ini berfungsi untuk memberikan jaminan kepada customer tentang bagaimana mengoperasikan
boiler, sehingga perencanaan operasional boiler dapat terdata dengan baik.
D. Modification & Up Grade Boiler
Divisi ini berfungsi memberikan nilai lebih yang diinginkan customer terhadap produk yang telah dibeli
sehingga dapat mengikuti kebutuhan dari customer.
2. Proses Produksi, Pengelolaan Barang Scraps dan Pengendalian Mutu Produksi
2.1. Proses Produksi
Flow Chart Proses Produksi
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Proses Produksi
1

Engineering Design

2

Engineering design merupakan proses mendesain suatu produk sebelum dimulainya pabrikasi
Taking Materials

3

4
6

7

8

9

10

11
12

Taking Materials merupakan proses pengambilan material ke Gudang.
Marking
Engineering design merupakan proses mendesain suatu produk sebelum dimulainya pabrikasi
Marking merupakan proses pembuatan pola pada bahan yang akan diproses lebih lanjut.
Cutting
Cutting merupakan pemotongan bahan yang telah selesai dimarking untuk diproses lebih lanjut.
Forming
Forming merupakan proses pembentukan material menjadi bentuk yang diinginkan sesuai
perancangan
Machining
Machining merupakan proses pembentukan material yang menggunakan proses mesin sesuai
dengan perancangan.
Assembling
Assembling merupakan proses fit up, welding dan penggabungan semua item yang ada dalam
perancangan menjadi suatu produk jadi.
Inpection atau Test
Inpection atau Test merupakan proses pemgecekan pembuatan produk yang meliputi
pengecekan materialtraceability, dimensional, pressure test, dan proses pengetesan
pengelasan baik menggunakan metode radiografi test,ultrasonic test atau penetran test yang
menyangkut kualitas produk dan mampu telusur sesuai dengan persyaratan standart maupun
spesifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan rancangan.
Finishing
Finishing merupakan proses pengerjaan akhir dari suatu product yang meliputi proses polishing,
pengecatan dan packing.
Delivery
Delivery adalah proses pengiriman produk dari pabrik ke lokasi proyek.
Erection & Commissioning
Erection adalah proses pemasangan produk di lokasi proyek.
Commissioning adalah proses pengetesan dan uji coba pengoperasian produk sampai berhasil.

2.2. Pengelolaan Barang Scraps
Dalam proses produksi terkadang terdapat sisa bahan baku yang tidak dapat dipergunakan lagi. Sisa
bahan baku oleh Perseroan dikumpulkan dalam satu lokasi dimana sisa bahan baku tersebut diambil
oleh pihak ketiga. Sisa bahan baku tersebut biasanya berupa sisa potongan stainless steel, besi,
seng dan lain-lain.
2.3. Pengendalian Mutu Produksi
Perseroan berusaha untuk memastikan kualitas pada setiap tahap produksi. Semua fasilitas
Perseroan memiliki langkah-langkah pengendalian mutu yang ditetapkan untuk menjamin kualitas
dan memenuhi standar spesifikasi produk dan persyaratan dari pelanggan Perseroan. Prosedur
pengendalian mutu dimulai dari penerimaan order, perancangan, penerimaan bahan baku, proses
produksi, inspeksi, pengiriman dan instalasi ke pelanggan. Dengan pengendalian mutu produksi yang
baik, Perseroan tidak memiliki produk reject atau tidak lolos kendali mutu.
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Perseroan memiliki semua sertifikasi yang diperlukan dalam menjalankan proses produksi di fasilitas
yang ada dan sertifikasi tersebut terus diperbaharui / diperpanjang. Tabel berikut menunjukkan
sertifikasi kualitas control dan akreditasi yang dimiliki oleh Perseroan.
Sertifikasi /
Akreditas

Badan
Sertifikasi /
Akreditas

ISO 9001 : 2008

TUV Nord ,
Jakarta

ASME “S”
Stamp

Llyoid’s
Register,Jakarta

ASME “U”
Stamp
ASME “R”
Stamp

Llyoid’s
Register,Jakarta
Llyoid’s
Register,Jakarta

Deskripsi

Proses
Produksi

Quality
Management
System
Design,
Manufaktur &
assembly
Design &
Manufaktur
Design &
Manufaktur

Fasilitas

Semua

Tahun
Perolehan &
Masa Berlaku
2013 s/d 2015

Boiler

Kualifikasi
produk

2014 s/d 2017

Pressure vessel

Kualifikasi
produk
Kualifikasi
produk

2014 s/d 2017

Repair

2014 s/d 2017

Memiliki standar pengendalian mutu yang komprehensif merupakan hal yang penting karena produk
yang dihasilkan Perseroan tidak boleh mengalami cacat atau kesalahan. Oleh karena itu setiap tahap
dalam proses produksi, Perseroan selalu memantau sehingga hasil akhir produksi adalah produk
yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan.

3. Fasilitas Produksi
Perseroan memiliki 1 (satu) pabrik yang terletak di Tanjung Marowa - Deli Serdang – Sumatera
Utara. Berikut adalah keterangan lengkap dari unit-unit pabrik Perseroan :
Pabrik Perseroan terletak di Jalan Sei Belumai No.30 - 38 Km.2,4, Desa Dagang Kelambir, Tanjung
Marowa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pabrik ini mulai beroperasi sejak tahun 2012, dimana
sebelumnya pabrik Perseroan berlokasi di Jalan K.L. Yos Sudarso No.100, Medan. Luas area adalah
2
seluas 26.900 m . Fasilitas produksi yang terdapat pada pabrik ini dilengkapi dengan mesin produksi
yang canggih dan terkini.
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki rencana untuk meningkatkan kebutuhan
investasi mesin laiinya atau sistem jaringan pelayanan dalam rangka pengembangan /
penyempurnaan produk / jasa. Hal ini disebabkan karena Perseroan belum mencapai kapasitas
maksimal produksi dan masih mampu menerima order dari customer Perseroan di masa yang akan
datang tanpa mengurangi kualitas produk Perseroan.
F.

Bahan Baku

Bahan baku utama adalah plat baja karbon (carbon steel boiler plate) dan, pipa baja karbon (carbon
steel boiler tube), dished end baja karbon dan pipa seamless. Perseroan membeli bahan baku baik
untuk persediaan maupun untuk memenuhi pesanan dari pelanggan tertentu atau untuk proyekproyek tertentu. Berikut adalah bahan baku utama dan bahan baku pembantu untuk membuat produk
Perseroan:
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Kategori

Jenis Produk

Bahan Baku Utama

Bahan Baku Pembantu

Boiler

Fire Tube Boiler

Plat, Pipa, Dished
end (baja karbon)

Fitting, Instrumen, Besi
Profil

Boiller

Combi Boiler

Plat, Pipa, Dished
end (baja karbon)

Fitting, Instrumen, Besi
Profil

Boiler

Water Tube Boiler

Plat, Pipa, Dished
end (baja karbon)

Fitting, Instrumen, Besi
Profil

Auxiliary

Economizer, Air Preheater,
Superheater, Dust
Collector

Pipa Seamless, Mild
Steel, Besi Profil

-

Bahan baku utama yang Perseroan gunakan untuk memproduksi produk Perseroan adalah carbon
steel boiler plate dan carbon steel boiler tube. Selain bahan baku utama, perseroan juga
menggunakan bahan baku pembantu seperti hot rolled steel plate, mild steel plate, structural steel,
chequared plate, ERW pipe, black steel pipe, stainless steel plate, dan alumunium plate. Bahan baku
utama diperoleh dari produsen baja berkualitas yang berasal dari produsen dalam negeri yaitu
Gunung Garuda Group dan Krakatau Steel Group maupun pasar internasional yang terutama
berasal dari Eropa. Para pemasok bahan baku tersebut merupakan pihak ketiga yang tidak
mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.
Bahan baku carbon steel plate (boiler plate), carbon steel tube (Boiler tube), carbon steel dished end,
carbon steel fittings dan hot rolled steel flat bar, merupakan sebagian besar bahan baku yang masih
diimpor dari Eropa dan pasar internasional lainnya. Perseroan tergantung pada bahan baku impor,
namun Perseroan tidak tergantung pada salah satu pemasok tertentu. Perseroan menggunakan
bahan baku impor karena ada sebagian yang masih belum mampu diproduksi di pasaran lokal dan
sebagian belum banyak yang memenuhi standar kualitas minimum bahan baku yang dibutuhkan
oleh Perseroan. Sedangkan bahan baku lokal, diantaranya: MS plate, seamless pipe, cast iron,
chequered plate, wide flange beam, aluminium plate, stainless steel dan material besi lainnya,
merupakan produk lokal.
Untuk mempertahankan kualitas produksi yang dihasilkan, Perseroan hanya hanya membeli bahan
baku yang memiliki standar kualitas tertentu. Hal ini disebabkan karena dalam mengerjakan proyek di
industri tertentu Perseroan diharuskan untuk memproduksi produk tertentu dengan spesifikasi dari
bahan baku yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada
salah satu supplier atau pemasok. Perseroan akan melakukan pembelian bahan baku setelah
mendapat order dari customer. Perseroan juga tidak memiliki perjanjian terkait dengan pembelian
bahan baku maupun kesepakatan harga tertentu kepada supplier atau pemasok. Perseroan juga
tidak memiliki kebijakan untuk memiliki tingkat persediaan minimal yang harus ada.
Pada umumnya pembelian bahan baku dengan pemasok menggunakan metode transfer bank / giro
dengan persyaratan standard dan kondisi, dimana pembayaran jatuh tempo antara 30 – 45 hari dari
tanggal faktur dan menggunakan metode pembayaran dimulai sejak dokumen pembelian diterima,
dimana pembayaran biasanya jatuh tempo antara 30 hari sejak tanggal tagihan diterima.
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Tabel berikut ini menunjukkan pembelian bahan baku kepada pemasok utama (impor maupun lokal)
hingga 31 Mei 2015:
Pembelian Impor (5 Pemasok Utama)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama Pemasok
Benteler Distribution Singapore
Buhlmann - Singapore
Universal
Afflerach Bodenperessei
Ari Armaturen
Allied Energy System
Lainnya
Total Pembelian Impor

Produk
Boiler Tubes

% terhadap total Pembelian
76

Boiler Plate
Dished end
Valve
Instrumen electrical

8
6
3
3
4
100

Produk
Pompa Boiler
Steel Material
Steel Material
Plate Boiler
Electrical Panel
Soot Blower

% terhadap total Pembelian
9
20

Pembelian Lokal (5 Pemasok Utama)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Nama Pemasok
Sumber Waja
a. Sumber Seta Murni
b. Bilah Baja Makmur Abadi
Gunung Raja Paksi
Asia Sinar
Clyde Bergemann Indonesia
Lainnya
Total Pembelian Lokal

6
5
4
56
100

Perseroan berusaha untuk terus menjaga tingkat persediaan sesuai dengan target produksi yang
telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permintaan konsumen di pasar. Persediaan Perseroan
meliputi bahan baku (mayoritas), barang jadi dan bahan pembantu. Pembelian bahan baku dilakukan
melalui impor dan juga lokal sesuai dengan spesifikasi tertentu dan standarisasi kualitas sesuai
dengan proyeksi permintaan produk Perseroaan. Jumlah persediaan bahan baku dijaga dalam tingkat
yang cukup yakni 6 bulan persediaan (sesuai dengan waktu proses produksi) sehingga kestabilan
jumlah persediaan bahan baku akan membantu kelancaran proses produksi.
Dengan area pabrik yang cukup luas, Perseroan tidak memiliki biaya pinyimpanan atas persedian.
Selain itu Perseroan memproduksi boiler berdasarkan pesanan (job order) dan bukan merupakan
produk massal (mass product) sehingga Perseroan tidak menyimpan persedian dalam jumlah yang
besar. Perseroan juga tidak memiliki biaya pemeliharaan maupun biaya perbaikan untuk
persediaannya. Persediaan Perseroan juga tidak mengalami kerusakan, penurunan kualitas (expired)
maupun ketinggalan jaman (out of date). Selain itu Perseroan tidak memiliki dana yang belum
digunakan (idle money) untuk biaya penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan yang timbul atas
persediaan.
G. Penjualan Produk Perseroan
Penjualan hasil produk Perseroan hingga saat ini langsung kepada end user. Produk Perseroan
diaplikasikan ke berbagai sektor industri yaitu industri pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik
pengolahan karet, pabrik pengolahan kayu, pabrik listrik tenaga uap, pabrik gula, dan industri
chemical, textile, hotel, laundry serta pabrik lainnya yang membutuhkan uap untuk proses produksi.
Dengan mengetahui kebutuhan pelanggan, memiliki kapabilitas dan sember daya yang
memungkinkan, Perseroan dapat memproduksi berbagai tipe boiler yang dapat digunakan di
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berbagai sektor industri. Produk Perseroan tidak memiliki sifat musiman sehingga tidak berpengaruh
terhadap kegiatan usaha Perseroan.
Berikut ini adalah tabel rincian pendapatan Perseroan
Keterangan
Pendapatan dari penjualan
barang
Boiler
Trading, Commision, Sundry
Perlengkapan pabrik minyak
kelapa sawit
Sub Jumlah
Pendapatan dari penjualan
jasa
Services
Pekerjaan umum mekanik
Sub Jumlah
Jumlah

31 Mei
2015

2015

2014

(dalam jutaan Rupiah)
31 Januari
2013
2012
2011

38.689
1.447
1.904

85.882
2.523
343

111.952
1.926
3.578

63.414
1.927
3.101

29.334
802
2.653

49.638
660
532

42.040

88.748

117.456

68.442

32.789

50.829

2.881
324
3.205
45.245

1.833
195
2.028
90.776

47
5.323
5.370
122.826

240
2.785
3.025
71.467

1.510
275
1.785
34.574

74
50
124
50.953

Berikut ini adalah tabel rincian kontribusi produk/jasa terhadap pendapatan Perseroan
(dalam persentase)
Keterangan
Pendapatan
dari
penjualan
barang
Boiler
Trading, Commision, Sundry
Perlengkapan pabrik minyak
kelapa sawit
Sub Jumlah
Pendapatan dari penjualan jasa
Services
Pekerjaan umum mekanik
Sub Jumlah
Jumlah

31 Mei
2015

2015

2014

31 Januari
2013

2012

2011

85,50
3,20
4,21

94,61
2,78
0,38

91,15
1,57
2,91

88,73
2,70
4,34

84,84
2,32
7,67

97,42
1,30
1,04

92,91

97,77

95,63

95,77

94,83

99,76

6,37
0,72
7,09
100,00

2,02
0,21
2,23
100,00

0,04
4,33
4,37
100,00

0,33
3,90
4,23
100,00

4,37
0,80
5,17
100,00

0,14
0,10
0,24
100,00

Hingga saat ini penjualan produk Perseroan sebagian besar masih untuk memenuhi pasar kebutuhan
domestik. Berikut ini adalah tabel pendapatan Perseroan berdasarkan kebutuhan pasar.

Keterangan
Lokal
Ekspor
Jumlah

31 Mei
2015
42.343
2.902
45.245

2015
64.828
25.948
90.776
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Januari
2014
2013
2012
2011
88.965
55.601
25.568
42.039
33.861
15.866
9.006
8.915
122.826
71.467
34.574
50.954

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pelanggan tertentu. Selain itu, Perseroan tidak
memiliki pesanan yang menumpuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan telah memenuhi
permintaan pelanggan atas produk Boiler tepat pada waktunya. Selain itu, Perseron tidak memiliki
kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena
kapasitas produksi Perseroan saat ini masih jauh dari permintaan produk boiler pelanggan.
Perseroan berkeyakinan bahwa pesanan pelanggan akan diterima tepat pada waktunya dengan
kualitas yang terjamin.
H.

Distribusi

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan memiliki hambatan terkait dengan distribusi produk ke
pelanggan yaitu keterbatasan logistik pada daerah-daerah tertentu yang memiliki kekurangan dalam
segi infrastruktur yang meliputi jalan, listrik maupun air untuk instalasi di lapangan. Hal ini memberi
dampak penyelesaian pekerjaan akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun hambatan ini
tidak signifikan bagi Perseroan karena Perseroan telah membuat perencanaan kerja yang lebih awal
dan terus termonitor.
Pengiriman produk kepada pelanggan oleh Perseroan didasarkan atas kesepakatan awal dengan
pelanggan. Pengiriman produk dapat menggunakkan armada yang dimiliki Perseroan maupun
armada yang disewa dari pihak ketiga. Dalam pengiriman produk dengan menggunakan armada
pihak ketiga, Perseroan bersedia memberikan asuransi cargo. Perseroan juga terus memonitor
pengiriman produk pelanggan sehingga tidak mengalami keterlambatan.
I.

Pemasaran

Kegiatan pemasaran memainkan peranan yang sangat penting untuk memperoleh customer baru.
Kegiatan pemasaran dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kegiatan pemasaran melalui
kantor-kantor cabang Perseroan, mengikuti pameran sehingga produk-produk Perseroan lebih
dikenal di masyarakat, maupun menjalin hubungan yang baik dan berkesinambungan dengan
pelanggan-pelanggan lama.
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) kantor pusat dan 1 (satu) pabrik yang
juga berfungsi sebagai service center di Medan - Tanjung Morawa untuk melayani konsumen di
Sumatera bagian Utara, dan 3 (tiga) kantor cabang dan service center di Pekanbaru untuk melayani
konsumen Sumatera bagian Tengah dan Selatan; di Jakarta untuk melayani konsumen pulau Jawa;
dan di Samarinda untuk melayani konsumen di Indonesia bagian Timur. Dengan kehadiran kantor
cabang dan service center, Perseroan memegang peranan kunci dalam melakukan penetrasi pasar.
Baik di kantor pusat maupun kantor cabang dan service center, Perseroan didukung oleh sumber
daya manusia yang professional dan berpengalaman. Langkah Perseroan untuk mencapai target
membuahkan hasil, terbukti dengan semakin banyaknya pesanan-pesanan boiler yang diterima oleh
Perseroan. Selain itu Perseroan juga memberikan garansi atas produknya berkisar 6 (enam) bulan
untuk perangkat elektrikal dan 1 (satu) tahun untuk perangkat mekanikal.
“Perseroan memiliki kebijakan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan. Kebijakan ini
diberikan kepada pelanggan dengan maksud untuk menjaga nasabah lama agar tetap loyal kepada
Perseroan. Kriteria penerima kebijakan ini adalah sebagian besar adalah pelanggan lama Perseroan.
Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan negosiasi dengan pelanggan terkait dengan pemberian
potongan harga dan kelonggaran dalam pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran
secara bertahap (progressive payment) sesuai kesepakatan. Kebijakan ini tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap likuiditas dan laba operasinal Perseroan.”
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J.

Sertifikasi dan Asosiasi

Jaminan mutu produk selalu dilakukan Perseroan dengan penerapan suatu program sistem evaluasi
mutu yang ketat dan selaras dengan telah diterimanya sertifikasi Internasional ISO 9001 oleh
Perseroan.
Berikut ini adalah sertifikasi yang telah Perseroan peroleh :
Akreditasi
Sertifikat Produk
Sertifikat Produk
Sertifikat Produk
ISO 9001 : 2008

K.

Sertifikat
ASME S Stamp
ASME R Stamp
ASME U Stamp
Quality Management System

Produk
Boilers
Repair
Pressure Vessels
Sistem Manajemen

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada berbagai Undang-Undang dan Peraturan Lingkungan yang
berkaitan dengan pengelolaan bahan kimia berbahaya dan beracun, serta air dan polusi udara.
Perseroan memiliki komitmen mengenai lingkungan yang sesuai untuk melakukan usaha di fasilitasfasilitas produksi yang dimiliki dalam penggunaan sumber daya air, pembuangan air, emisi udara,
pembuangan limbah dan pengelolaan limbah. Limbah yang dihasilkan Perseroan berupa limbah
padat yaitu berupa potongan pipa, potongan baja/besi dan kerak las. Selain itu, limbah Perseroan
berupa limbah udara yaitu gas dan debu / partikulat.
Tabel berikut ini menunjukkan tingkat pencemaran atas limbah yang dihasilkan dan batasan yang
diatur oleh lembaga yang berwenang / Bapedal.
No.
1
2
3
4
4
5

Parameter
SO2
NO2
H2S
NH3
TSP
Kebisingan

Hasil Analisa
Depan
Ruang
Pabrik
Produksi
59,9
65,8
67,2
72,5
<0,01
0,01
<0,01
0,01
62,2
69,4
58,3
77,5

Nilai Ambang Batas BAPEDAL
Depan Pabrik

Ruang Produksi

365
400
1388
28
230
70

365
400
1388
28
10.000
85

Satuan
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
dB

Sehubungan dengan kewajiban di bidang lingkungan hidup Perseroan telah memiliki perijinan di
bidang lingkungan hidup sebagai berikut:
a.

b.

Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
yang telah memperoleh Persetujuan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat No.660.P/524/660.1/DS/2012 tanggal 16 Maret
2012 perihal Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL industry alat-alat pertanian, mesin pabrik
kelapa sawit dan ketel uap oleh PT Atmindo Jl. Dalu X Sei Belumai Desa Dagang Klambir ,
Kecamatan Tanjung Marowa dengan kewajiban pelaporan setiap 6 (enam) bulan yang terakhir
kali telah dilaporkan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Deli
Serdang pada tanggal 29 Mei 2015 sesuai dengan Surat No. 128/HR/ATM/V/2015 yang telah
diterima pada hari yang sama oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah kabupaten
Deli Serdang.
Keputusan Bupati Deli Serdang No.531 Tahun 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT Atmindo, tanggal 3 April 2014 yang berlaku
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selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, untuk penyimpanan jenis LB3 berupa oli bekas, lampu
TL bekas, baterai bekas, catridge beks, wadah thinner dan kaleng cat.
L.

Persaingan Usaha

Perseroan merupakan salah satu dari beberapa produsen ketel uap yang berpengalaman dalam
memproduksi berbagai macam boiler dan berbagai produk terkait lainnya, serta selalu inovatif dalam
rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para konsumennya.
Perseroan berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dalam industri boiler agar dapat menjadi
satu dari yang terbaik yang mampu memberikan pasokan produk berkualitas kepada konsumen dan
calon konsumen Perseroan.
M.

Prospek Usaha

Bisnis Perseroan berhubungan erat dengan industri – industri lainnya, diantaranya adalah
perkebunan kelapa sawit dan pembangkit listrik tenaga uap. Berdasarkan Siaran Pers di Berita Satu
pada 3 Februari 2015, Ketua Umum Asosiasi Ketel Uap dan Bejana Bertekanan Indonesia (AKUBBI),
Eko Sulianto menyampaikan bahwa industri ketel uap dalam negeri siap membantu pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan listrik sebesar 35.000 megawatt (mw) dalam waktu lima tahun ke depan. Saat
ini industri dalam negeri mampu menyediakan komponen ketel untuk pembangkit tenaga listrik
sebesar 1.000 mw selain itu industri ketel uap mampu mengekspor 1.000 MW ke beberapa negara
seperti Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, industri dalam negeri memiliki kualitas
produk yang dihasilkan sudah baik dan telah memenuhi standar American Society of Mechanical
Engineers (ASME).
Berdasarkan data dari Indonesia-investments, Produksi minyak sawit di dunia didominasi oleh
Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85 % - 90% dari total
produksi minyak sawit di dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit
yang terbesar di dunia. Dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan
kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertumbuh dan kerenanya
meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit. Menurut data dari
Kementerian Pertanian Indonesia, jumlah total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada saat
ini mencapai 8 juta hektar. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun
2020.
Meskipun naik turunnyan kondisi dunia telah menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap
harga minyak sawit dunia (dan membuat Pemerintah menerapkan pajak ekspor di tahun 2014, yang
paling rendah sepanjang sejarah Indonesia yaitu 0%), bisnis minyak sawit di Indonesia masih
menjanjikan dalam jangka waktu panjang karena beberapa alasan yaitu :
Margin laba yang besar, sementara komoditi ini mudah diproduksi
Permintaan internasional yang besar dan terus berkembang
Biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia adalah yang paling murah di dunia
Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati
Penggunaan biofuel diduga akan meningkat secara signifikan
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, Perseroan telah terbukti menjadi salah satu perusahaan
engineering dan manufacturing yang menghasilkan produk yang reliable. Dengan teknologi yang saat
ini Perseroan miliki dan pengalaman melayani berbagai sektor industri, Perseroan dapat
mengembangkan teknologi produk yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan ekspansi ke
pasar global.
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IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada
ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2015 yang telah diaudit oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA , ICVS dari Kantor Akuntan Publik
Rama Wendra (member Mc Millan Woods) dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Mei 2015 serta kinerja keuangan dan
arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Informasi komparatif untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode 4
(empat) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2014 tidak diaudit dan/atau tidak direview.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari 2015 serta kinerja keuangan
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) yang telah diterbitkan kembali dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari
2014 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) yang telah diterbitkan kembali dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari
2013 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Informasi keuangan pada Laporan posisi keuangan dan Laporan Laba Rugi& Penghasilan
Komprehensif lainuntuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 dan 2011 (memiliki
periode 12 bulan) telah disajikan dalam Prospektus, namun Laporan Keuangan tersebut tidak
diaudit. Laporan tersebut disajikan dalam Prospektus sebagai informasi komparatif untuk Laporan
Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Laporan Arus Kas Interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode 4 (empat) bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Januari 2015, 2014 dan 2013.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah
diaudit oleh Yosef Kresna Budi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc Millan
Woods) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Desember 2012 serta hasil usaha, perubahan
ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah
diaudit oleh Junarto Tjahjadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Tjahjadi Tamara (member Morison
International) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
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yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Desember 2011 serta hasil usaha,
perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Mei
Keterangan

2015
(audit)

31 Januari
2015*
(audit)

2014*
(audit)

2013*
(audit)

31 Desember
2012
(tidak
diaudit)

2011
(tidak
diaudit)

2012
(audit)

2011
(audit)

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang Usaha
Pendapatan akan diterima
Piutang retensi jangka pendek
Piutang pajak
Piutang lain-lain
Persediaan
Pajak dibayar dimuka
Uang muka pemasok
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar

1.059
29.833
22.937
5.144
690
70
42.008
5.567
57
107.365

499
22.995
25.966
786
110
45.710
2.899
138
99.103

1.803
26.875
32.795
786
5
44.562
840
9.496
541
117.703

132
19.270
9.856
1.295
25
29.608
750
6.424
70
67.430

1.714
10.239
12.525
1.295
33.230
443
17.067
1.931
86.046

199
20.452
12.155
1.034
50
23.460
675
111
407
59.343

700
34.998

17.617
22.554

40
26.692
391
3.699
1.238
67.757

31.297
56
13.355
522
85.401

Aset Tidak Lancar
Aset tetap – bersih
Uang jaminan
Piutang retensi jangka panjang
Deposito berjangka yang dibatasi
Tagihan pajak
Aset pajak tangguhan
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

55.703
238
1.954
1.202
59.097
166.462

52.019
213
984
53.216
152.319

54.491
255
1.292
56.039
173.742

48.900
167
500
1.957
51.523
118.953

13.815
147
7.602
2.041
16.003
102.049

6.190
33
800
2.025
8.248
67.591

49.091
297
500
1.295
2.028
53.211
120.969

13.861
147
800
1.295
2.041
18.144
103.546

8.335
2.176
2.555
41.811
13.858
-

3.816
1.796
1.911
33.570
12.927
-

12.246
1.984
834
45.565
22.529
-

11.371
3.313
49
1.527
13.181
408

6.674
783
255
1.233
12.745
2.128
408

16.927
1.817
2.944
10.238
896
-

14.734
1.550
220
1.525
11.188
1.193
408

5.943
2.576
188
1.026
13.469
595
408

68.735

54.020

83.158

29.849

24.226

32.822

30.817

24.205

-

-

1.589

9.874

-

7.097

11.504

487.106

9.298

8.109

7.087

11.121

6.931

6.386

6.369

6.931

9.298

8.109

8.677

20.995

6.931

13.482

17.872

7.418

84.000

2.301
23
2.978
87.772
(2.883)
90.190
152.319

2.301
23
2.978
78.886
(2.281)
81.907
173.742

2.301
23
2.978
67.914
(5.107)
68.108
118.953

2.301
23
2.978
65.590
70.891
102.049

2.301
23
2.978
15.985
21.287
67.591

2.301
23
2.978
66.978
72.279
120.969

2.301
23
2.978
66.622
71.923
103.546

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Utang bank – jangka pendek
Uang muka penjualan
Utang lain-lain
Utang dividen
Jumlah Liabilitas Jangka
Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang kepada pihak-pihak
berelasi
Liabilitas diestimasi imbalan kerja
karyawan
JumlahLiabilitasJangkaPanjang
EKUITAS
Modal saham –
Rp 100 per saham
Modal dasar, ditempatkan dan
Disetor penuh tahun 2015 dan 2014:
Seri A – 11.088 saham
Seri B – 112 saham
Agio saham – bersih
Saldo laba
Pendapatan komprehensif lain
JumlahEkuitas
JumlahLiabilitasdanEkuitas

2.978
5.018
(3.567)
88.429
166.462
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)
Empat Bulan
Berakhir

2015
(audit)
45.245
29.243
16.002
(516)

2014
(tidak
diaudit)
31.088
23.284
7.804
(261)

90.776
61.549
29.227
(1.399)

122.826
89.629
33.197
(750)

71.467
61.816
9.651
(549)

2012
(tidak
diaudit)
34.574
36.205
(1.631)
(490)

(4.381)

2015*
(audit)

2014*
(audit)

(3.647)

(9.505)

(9.076)

(6.486)

(6.937)

568

(668)

(516)

(6.145)

(24)

1.617
(1.073)
-

472
-

1.467
(1.847)

892
(2.648)

-

(1.439)

(1.344)

10.778

2011
(tidak
diaudit)
59.172
43.150
16.022
(445)

31 Desember
(12 bulan)
2012
2011
(audit)
(audit)
71.828
64.014
7.814
(535)

45.604
39.032
6.572
(550)

(6.791)

(6.768)

(7.661)

1.384

(699)

556

1.162

4.884
(4.952)

73.164
(7.849)

2.339
(4.075)

-

-

216

-

4.746
(4.875)
113

72.223
(7.263)
169

(5.235)

(1.862)

(116)

(100)

(192)

(109)

(207)

2.356

12.190

13.609

57.758

6.118

940

65.447

(2.780)

(438)

(3.304)

(2.637)

(84)

16

-

(584)

16

7.998

1.917

8.885

10.972

2.325

57.774

6.118

356

65.463

(683)

-

(602)

2.827

(5.107)

-

-

-

-

7.314

1.917

8.282

13.799

(2.782)

57.774

6.118

356

65.463

24.84

5,95

27,59

34,07

7,22

-

-

-

-

Laba (Rugi) selisih
kurs bersih
Pendapatan lain-lain
Beban lain-lain
Pendapatan
keuangan
Beban keuangan
Laba sebelum pajak
penghasilan
Beban pajak
penghasilan
Laba tahun berjalan
Pendapatan
komprehensif lain
Penghasilan
komprehensif
tahun berjalan
Laba per saham

31 Januari
(12 bulan)
2013*
(audit)

31 Mei

Keterangan

Pendapatan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban penjualan
Beban umum dan
administrasi

Tahun Yang Berakhir

2.409

Rasio Keuangan
Empat Bulan
Berakhir
Keterangan

31 Mei
2015

Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan
Beban pokok penjualan
Laba kotor
Penghasilan komprehensif
Jumlah asset
Jumlah liabilitas
Jumlah ekuitas
Rasio Profitabilitas (%)
Laba kotor / pendapatan
Penghasilan komprehensif /
pendapatan
Laba kotor / jumlah aset
Penghasilan komprehensif /
jumlah aset (ROA)
Laba kotor / jumlah ekuitas
Penghasilan komprehensif /
jumlah ekuitas (ROE)

Tahun Yang Berakhir

2015

2014

31 Januari
(12 bulan)
2013

45,54
25,59
105,04
199,90
N.A.
N.A.
N.A.

(26,09)
(0,31)
(0,12)
(0,09)
(0,12)
(0,33)
(0,11)

0,72
0,45
2,44
5,21
0,46
0,96
0,15

1,07
0,71
(6,92)
(0,96)
0,17
0,48
0,03

35,37
16,17

32,20
9,12

27,03
11,23

9,61
4,39

19,19
5,44

18,10
8,27

2012

844,33
(74,41)
(32,71)
233,02

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

57,50
64,00
18,90
(99,46)
16,83
53,97
0,49

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

13,50
(3,89)

(4,72)
167,10

27,08
10,34

10,88
0,50

14,41
143,55

19,11
7,94

8,11
(2,34)

(1,60)
56,61

23,70
9,05

6,46
0,29

6,35
63,22

32,41

40,53

14,17

(2,30)

75,27

10,81

9,14

9,18

16,85

(4,09)

81,50

28,74

0,49

91,02
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(41,57)
(16,09)

2011

31 Desember
(12 bulan)
2012
2011

(110,18)

Rasio Keuangan (x)
Jumlah liabilitas / jumlah aset
Jumlah liabilitas / jumlah
ekuitas
Jumlah aset / jumlah ekuitas
Rasio Likuiditas (%)
Aset lancar / jumlah liabilitas
jangka pendek (current ratio)
Kas dan setara kas / jumlah
liabilitas jangka pendek
(Quick ratio)

46,88
88,24

40,79
68,89

52,86
112,12

42,74
74,65

30,53
43,95

68,51
217,52

40,25
67,36

30,54
43,97

188,24

168,89

212,12

174,65

143,95

317,52

167,36

143,97

156,20

183,46

141,54

225,90

355,18

180,80

219,87

352,83

1,54

0,92

2,17

0,44

7,08

0,61

2,27

72,78

Keterangan:
*disajikan kembali
N.A.: tidak dapat dibandingkan

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya
Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau
Kewajiban Lainnya
Rasio Lancar (minimal 1,5x)

Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal
31 Mei 2015
156,20%
50,00%

Gearing Ratio (maksimal 1x)
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X. EKUITAS
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada
ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2015 yang telah diaudit oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA , ICVS dari Kantor Akuntan Publik
Rama Wendra (member Mc Millan Woods) dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Mei 2015 serta kinerja keuangan dan
arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari 2015 serta kinerja keuangan
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) yang telah diterbitkan kembali dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari
2014 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2013 telah diaudit
oleh N. Rama Gautama, CPA, CIA, ICVS dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (member Mc
Millan Woods) yang telah diterbitkan kembali dengan opini laporan keuangan PT Atmindo disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Atmindo pada tanggal 31 Januari
2013 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Keterangan
Modal saham
Agio saham – bersih
Saldo laba
Pendapatan komprehensif lain
Jumlah Ekuitas

31 Mei
2015
84.000
2.978
5.018
(3.567)
88.429

2015
2.324
2.978
87.772
(2.884)
90.190

(dalam jutaan Rupiah)
31 Januari
2014
2013
2.324
2.324
2.978
2.978
78.886
67.915
(2.281)
(5.108)
81.907
68.108

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal laporan keuangan 31 Mei 2015 hingga
Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.
Berdasarkan Akta No.258 tanggal 30 April 2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai
berikut:
Modal Dasar

:

Rp 336.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) terbagi
atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus
Rupiah).

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

:

Rp 84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah) terbagi atas
840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham dengan nilai
nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).
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Pada 31 Mei 2015 Perseroan belum membentuk cadangan atas saldo laba sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) pasal 70, namun
demikian Perseroan memiliki saldo laba positif yang dapat digunakan sebagai cadangan. Untuk
periode mendatang Perseroan berencana akan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap
tahun buku untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT pasal 70.

Tabel Proforma Ekuitas
Apabila perubahan ekuitas Perseroan dan perubahan nilai nominal serta Penawaran Umum kepada
masyarakat sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau
sebanyak 22,22% (dua puluh dua koma dua dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
penuh pada saat Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
dengan Harga Penawaran sebesar Rp 128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) terjadi pada tanggal
31 Mei 2015, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian
Posisi ekuitas menurut
laporan keuangan per 31
Mei 2015 dengan modal
ditempatkan dan disetor
sebanyak 840.000.000
saham dengan nilai nominal
Rp 100,- per saham
Perubahan ekuitas setelah
31 Mei 2015 jika
diasumsikan telah terjadi
pada tanggal tersebut:
- Penawaran Umum
sebanyak 240.000.000
Saham Baru dengan nilai
nominal Rp 100,- setiap
saham dengan Harga
Penawaran sebesar Rp
128,- (seratus dua puluh
delapan Rupiah) setiap
saham*.
Posisi ekuitas menurut
laporan keuangan per 31
Mei 2015 setelah Penawaran
Umum kepada pemegang
saham dilaksanakan.

(dalam jutaan Rupiah)
Pendapatan
Komprehensif
Jumlah
Lain
Ekuitas

Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Penuh

Agio
Saham Bersih

Saldo
Laba

84.000

2.978

5.018

(3.567)

88.429

24.000

6.720

-

-

30.720

108.000

9.698

5.018

(3.567)

119.149

*tidak termasuk biaya emisi
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XI. KEBIJAKAN DIVIDEN
Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu dan tanpa
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas kepada seluruh
pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan jumlah sebanyak-banyaknya
sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan
keuangan yang diaudit, dimulai dengan tahun buku 2015. Penentuan waktu, jumlah dan bentuk
pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan. Keputusan
Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan
Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan
Prospek usaha Perseroan di masa mendatang
Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya
Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya
Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan
oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen
berdasarkan perjanjian terkait.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian
dividen kepada pemegang saham.
Apabila pembayaran dividen telah diputuskan, maka dividen tersebut akan dibayarkan dalam Rupiah
kepada para Pemegang Saham pada tanggal pencatatan atas sejumlah penuh dividen yang disetujui,
dan dikarenakan pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Indonesia. Dividen yang
diterima oleh Pemegang Saham asing akan dikenai pajak penghasilan (withholding tax) sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang saat ini adalah sebesar 20%.
Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen akan diputuskan pada para Pemegang Saham dalam
RUPS Tahunan.
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XII. PERPAJAKAN
A.

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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 yang
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 (“UUPPh”), pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa
yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
nama dan dalam bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, termasuk dividen dari Perseroan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil
usaha korporasi.
Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f dari UUPPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang
diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, korporasi, badan
usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar
kepemilikan saham tersebut.
Lebih lanjut dalam memori penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f dari UUPPh diatas juga ditegaskan
bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba tersebut adalah Wajib Pajak selain badan-badan
tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma Perseroan
komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau
bagian laba tersebut tetap merupakan obyek pajak.
Pasal 23 ayat (1) huruf a dari UUPPh menyebutkan bahwa atas dividen, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk dividen dari Perseroan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan, disisakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan
kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh
pihak yang wajib membayarkan. Sesuai pasal 23 ayat (1a) dari UUPPh, dalam hal wajib pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tariff pemotongan adalah lebih tinggi 100%
(seratus persen) dari pada tariff pajak yang seharusnya dikenakan.
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas
dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f
dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c).
Berdasarkan pasal 17 ayat 2c dari UUPPh dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tanggal 9
Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri, tariff yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
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dan bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang
membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994 yang terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009
tanggal 29 Desember 2009, tentang Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan
Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka
penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan
tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal atau investasi dalam bentuk bunga dan
diskonto dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada bank di Indonesia, serta Sertifiakt Bank
Indonesia, bunga dari obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia dan dividen dari
saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya
kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tariff sebesar 20% (dua puluh persen) atau tariff
yang lebih rendah dalam hal pemabayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari
suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghidandaran pajak berganda dengan
Indonesia dan merupakan penerima manfaat sebenarnya dari penghasilan dividen tersebut
(beneficial owner), serta dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996
tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Menurut penjelasan dari pasal 26 (1a) dari UUPPh, negara domisili dari Wajib Pajak Luar Negeri
selain menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial
owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan
Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari peneriman manfaat dari penghasilan
yang dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara
tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat
adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh
persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif
manajemennya berada.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Keputusan Menteri Keuangan
No.81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 juncto No.282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997
tentangPelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan
Saham di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:
1.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak
Badan dari transaski penjualan saham di Bursa Efek di Indonesia dipungut Pajak Penghasilan
sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran Pajak
Penghasilan yang terhutang 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 bersifat final sebesar 0,50% dari
nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas
nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Yang dimaksud dengan “pendiri”
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adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum
Pernyatan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham menjadi efektif.
3.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,50%
Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan
berdasarkan tariff Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 UU PPh. Oleh karena
itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jendral Pajak
dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan “saham pendiri” adalah saham yang
dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori “pendiri”. Termasuk dalam pengertian “saham
pendiri” adalah (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang
dikeluarkan setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) saham yang berasal dari
pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian “saham pendiri” adalah (i) saham
yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham
yang diperoleh pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang berasal dari
pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek
konversi lainnya dan (iii) saham yang diperoleh pendiri Perseroan Reksa Dana.

B.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan. Perseroan telah memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai
dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.
Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu
Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,(tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai
dengan Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT
PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM
YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.
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XIII. PENJAMIN EMISI EFEK
1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
No.135 tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 225 tanggal 20 Oktober
2015 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan No.150 tanggal 24 November 2015, yang seluruhnya dibuat dihadapan DR. Irawan
Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi
Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham
baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (full
commitment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)
saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 22,22% (dua puluh dua koma
dua dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham,
sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga
Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya
masing-masing.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjamin
Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan
Peraturan Bapepam No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin
emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Penjamin Emisi Efek
Lembar Saham

Porsi Penjaminan
Rp

Persentase

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
1. PT Panin Sekuritas Tbk
Penjamin Emisi Efek

228.500.000

29.248.000.000

95,21%

1.

PT Buana Capital

250.000

32.000.000

0,10%

2.

PT Bumiputera Sekuritas

250.000

32.000.000

0,10%

3.

PT Dhanawibawa Arthacemerlang

250.000

32.000.000

0,10%

4.

PT Erdikha Elit Sekuritas

1.600.000

204.800.000

0,67%

5.

PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia

400.000

51.200.000

0,17%

6.

PT Investindo Nusantara Sekuritas

600.000

76.800.000

0,25%

7.

PT Lautandhana Securindo

400.000

51.200.000

0,17%

8.

PT Magenta Kapital Indonesia

350.000

44.800.000

0,15%

9.

PT Makinta Securities

250.000

32.000.000

0,10%

1.500.000

192.000.000

0,63%

500.000

64.000.000

0,21%

2.250.000

288.000.000

0,94%

400.000

51.200.000

0,17%

1.500.000

192.000.000

0,63%

1.000.000
240.000.000

128.000.000
30.720.000.000

0,42%
100,00%

10.

PT OSO Securities

11.

PT Panca Global Securities Tbk

12.

PT Phillip Securities Indonesia

13.

PT Profindo International Securities

14.

PT Valbury Asia Securities

15.

PT Yulie Sekurindo Tbk
TOTAL
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PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek
dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung
maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran
awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan 23 November
2015. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal
adalah Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah).
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp 128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) juga
mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan
melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengen pertimbangan beberapa faktor
seperti:
-

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan investor;
Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
Kinerja Keuangan Perseroan;
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau
maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode
penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
Penilaian berdasarkan rasio perbandingan Price-to-Earnings (P/E Ratio) dari beberapa
perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga
saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan
akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.
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XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran
Umum ini adalah sebagai berikut:
1.

AUDITOR INDEPENDEN
Kantor Akuntan Publik
Rama Wendra (members
McMillan Woods)
nd
Graha Mampang 2 Floor
Jl. Mampang Prapatan
Raya No.100
Jakarta Selatan 12760
Tel. (6221) 798 5757
Fax. (6221) 798 1957

Surat Penunjukkan Penugasan No.334/FA/ATM/VIII/2015
Tanggal 24 Agustus 2015
Keanggotaan Asosiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atas
nama Nengah Rama Gautama Nomor.11.D16388
Nomor STTD No. 07/BL/STTD-AP/2006 tanggal 26 Juni 2006
atas nama Nengah Rama Gautama
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tugas dan kewajiban pokok:
Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut
mengharuskan
Akuntan
Publik
merencanakan
dan
melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material
dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap
laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi
pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam
pengungkapan laporan keuangan.

Riwayat / pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir diantaranya sebagai
berikut:
No.
1.
2.
3.
4.

Nama Emiten
PT Megapolitan Development Tbk
PT MOM Investama Tbk
PT Capital Link Tbk
PT PP Properti Tbk

2.

KONSULTAN HUKUM
WECOLAW OFFICE
Jl. Blora No.31 - Menteng
Jakarta 10310
Tel. (6221) 391 7228
Fax. (6221) 391 7440

Tahun
2013
2014
2012 - 2014
2015

Keterangan
General Audit
General Audit
General Audit
Audit Penjatahan
Saham

Surat Penunjukkan Penugasan No. 333/FA/ATM/VIII/2015
Tanggal 24 Agustus 2015
Keanggotaan Asosiasi HKHPM Nomor 200126
STTD No. 363/PM/STTD-KH/2001 atas nama Imran S. Kristanto
S.H., LL.M
Pedoman kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Lampiran Keputusan Ketua HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005
tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. Kep.04/HKHPM/X/2012 tentang Perubahan Standar Profesi
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Tugas dan kewajiban pokok:
Melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan
laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan
pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum yang
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menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum, sesuai dengan
standar prosedur dan substansi pemeriksaan dan pemberian
pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi konsultan
hukum di bidang Pasar Modal. Hasil pemeriksaan dan pendapat
dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta
informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum,
sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsipprinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang
berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.
Riwayat / pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir diantaranya sebagai
berikut:
No.
1.

NamaEmiten
PT Keramika Indonesia
AssosiasiTbk

Tahun
2012

Keterangan
Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Terbatas II kepada Para
Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan
HMETD.

2.

PT Panorama
TransportasiTbk

2012

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Obligasi I.

3.

PT Supra Boga Lestari Tbk

2012

Melakukan Uji Tuntasdan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Perdana Saham

4.

PT WaskitaKarya
(Persero)

2012

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Obligasi II.

5.

PT Pelayaran Nelly Dwi
Putri Tbk
(SWASTA)

2012

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Perdana Saham.

6.

PT WaskitaKarya
(Persero)

2012

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Perdana Saham.

7.

PT Bima Multi Finance

2013

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Obligasi I.

8.

PT TigaPilar Sejahtera
Food Tbk
(SWASTA)

2013

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Obligasi I dengan Tingkat
bunga tetap dan Sukuk Ijarah TPS Food I.

9.

PT Dwi Aneka Jaya
Kemasindo
(SWASTA)

2013

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk melakukan Merger.

10.

PT Soechi Group
(SWASTA)

2013

Restrukturisasi Perusahaan termasuk di dalamnya
Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Akuisisi Perusahaan.

11.

PT Island Concepts
Indonesia Tbk

2013

Melakuan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk
Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang
Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD.

12.

PT NipressTbk

2013

Melakuan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk
Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang
Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan HMETD.
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13.

PT Soechi Lines Tbk

2014

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Perdana Saham.

14.

PT Dwi Aneka Jaya
KemasindoTbk

2014

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Perdana Saham.

15.

PT WaskitaKarya

2014

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Obligasi III.

16

Bank Harda

2015

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Perdana Saham.

17.

PT AsuransiHartaTbk

2015

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Terbatas I kepada Para
Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan
HMETD.

18.

PT Panorama Sentra
WisataTbk

2015

Melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum
untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap
II.

3.

NOTARIS
Dr. Irawan Soerodjo, SH.,
MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No.2
Komplek Ketapang Indah
Blok B-2 No.4-5
Jakarta 11140 – Indonesia
Tel. (6221) 630 1511
Fax.(6221) 633 7851

Surat Penunjukkan Penugasan No. 332/FA/ATM/VIII/2015
Tanggal 24 Agustus 2015
Anggota Ikatan Notaris Indonesia No.060.2.021.150152.
STTD No. 31/STTD-N/PM/1996 tanggal 4 Juli 1996 atas Nama
Irawan Soerodjo, SH.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Tugas dan kewajiban pokok:
Menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan
perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara
lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan
jabatan dank ode etik Notaris.

Riwayat / pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir diantaranya sebagai
berikut:
No.
Nama Emiten
Tahun
Keterangan
1.
PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
2011-2012
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan
2.

PT. Adi Sarana Armada Tbk

2012

Penawaran Umum
Saham

3.

PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham

4.

PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk
disingkat PT. Spindo Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham
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5.

PT. Sri Rejeki Isman Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham

6.

PT. Acset Indonusa Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham

7.

PT. Bank Maspion Indonesia Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham

8.

PT. Bank Mitraniaga Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham

9.

PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham

10.

PT. Capitol Nusantara Indonesia Tbk

2013

Penawaran Umum
Saham

11.

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk

2013

Penawaran Umum
Obligasi

12.

PT. Batavia Prosperindo Internasional Tbk

2014

13.

PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia
disingkat PT. Protelindo

2014

Penawaran Umum
Saham
Penawaran Umum
Obligasi

14.

PT. Impack Pratama Industri Tbk

2014

15.

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk

2014

16.

PT. Surya Toto Indonesia Tbk

2015

Penawaran Umum
Terbatas I

17.

PT. Radana Bhaskara Finance Tbk

2015

Penawaran Umum
Terbatas I

18.

PT. Indonesian Paradise Property Tbk

2015

Penawaran Umum
Terbatas I

4.

BIRO ADMINISTRASI
EFEK
PT Adimitra Jasa Korpora
Plaza Property Lt.2
Komp. Pertokoan Pulomas
Blok VIII No.1
Jl. Perintis Kemerdekaan
Jakarta 13210
Tel. (6221) 4788 1515
Fax.(6221) 470 9697

Penawaran Umum
Saham
Penawaran Umum
Terbatas I

Surat Penunjukkan Penugasan No. 335/FA/ATM/VIII/2015
Tanggal 24 Agustus 2015
No.
Izin
Usaha
BAE
dari
Menteri
Keuangan
No.1400/KMK.010/1990 tanggal 3 November 1990.
Pedoman Kerja : Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan
Pasar Modal yang berlaku.
Tugas dan kewajiban pokok:
Meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Daftar
Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) yang telah dilengkapi
dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan
saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin
Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk
diberikan penjatahan saham, disamping melakukan administrasi
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pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada
BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek,
BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang
tidak
memenuhi
persyaratan
pemesanan
dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga
membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar
pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham
secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama
Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan
penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum
Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riwayat / pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir diantaranya sebagai
berikut:
1. Proses Right Issue
Nama Emiten

Tanggal Periode

PT Samindo Resources, Tbk
PT Bhuawanatala Indah Permai Tbk
PT Bank QNB Kesawan, Tbk
PT Jaya Konstruksi Manggala P, Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT ATPK REsources Tbk
PT Tribanyan Tirta Tbk
PT Bank QNB Kesawan, Tbk
PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
PT Bank of India Indonesia Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Indonesian Paradise Property Tbk
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
PT Radana Bhaskara Finance Tbk
PT Indonesian Paradise Property Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Januari 2013
Februari 2013
Juni 2013
Juli 2013
Oktober 2013
Desember 2013
Desember 2013
Juni 2014
Desember 2014
Januari 2015
Januari 2015
Juni 2015
Juli 2015
Juli 2015
September 2015
Oktober 2015

Keterangan
PUT II
PUT IV
PUT III
PUT I
PUT VI
PUT II
PUT I
PUT IV
PUT I
PUT II
PUT VII
PUT I
PUT V
PUT I
PUT I
PUT VIII

2. Proses IPO
Nama Emiten

Tanggal Bergabung

PT Saraswati Griya Lestari, Tbk
PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk
PT Sri Rejeki Isman, Tbk
PT Bank Maspion, Tbk
PT Asuransi Mitra Maparya, Tbk
PT Bank Ina Perdana, Tbk
PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk
PT Ekasari Lorena Transport, Tbk
PT Batavia Prosperindo International, Tbk
PT Bank Agris, Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Victoria Insurance Tbk

Januari 2013
Februari 2013
Juni 2013
Juli 2013
Januari 2014
Januari 2014
Januari 2014
April 2014
Juli 2014
Desember 2014
Maret 2015
September 2015
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Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran
Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
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XV. PENDAPATAN DARI SEGI HUKUM
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Ref. No.: 349/WECO/AE-ISK-AI/XI/2015
Jakarta, 25 November 2015

Kepada Yth,
PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie (PT. Atmindo) Tbk
Jl. Sei Belumai Km 2,4 No. 30-38
Desa Dagang Kelambir
Tanjung Morawa – Deli Serdang
Sumatera Utara
Up. Presiden Direktur
Perihal :

PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM PT ATELIERS MECANIQUES D’INDONESIE (PT. ATMINDO), TBK TAHUN 2015

Dengan Hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini, Imran S. Kristanto, S.H., LL.M., partner dari dan karenanya
untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum WECOLAW Office, berkantor di Jalan Blora
No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
(Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(selanjutnya disebut “BAPEPAM-LK”) di bawah pendaftaran No. 363/PM/STTD-KH/2001
tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(‘HKHPM”) dengan 200126, telah ditunjuk oleh PT Atmindo, suatu perseroan berkedudukan di
Deli Serdang (selanjutnya disebut sebagai “Emiten”) sesuai dengan Surat Penunjukan Emiten
No. 333/FA/ATM/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum
(selanjutnya disebut sebagai “Uji Tuntas Aspek Hukum”) dan selanjutnya membuat laporan atas
Uji Tuntas Aspek Hukum (untuk selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”) dan
memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “Pendapat Hukum”)
terhadap Emiten sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal
sehubungan dengan rencana Emiten melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada
masyarakat melalui penawaran umum saham sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh
juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp 100,00
(seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen)
dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, yang ditawarkan
kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan harga penawaran Rp 128,00 (seratus dua
puluh delapan Rupiah) per saham serta nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
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Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp 30.720.000.000,00 (tiga puluh miliar tujuh
ratus dua puluh juta Rupiah) yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (untuk
selanjutnya disebut “Penawaran Umum Saham Perdana PT Atmindo”).
Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, Emiten dan PT Panin Sekuritas (selanjutnya
disebut “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”) dan PT. Buana Capital, PT. Bumiputera Capital
Indonesia, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT. Erdhika Elit Sekuritas, PT Hasta Dana Sekuritas
Indonesia, PT. Investindo Nusantara Sekuritas, PT Lautandhana Securindo, PT Magenta Kapital
Indonesia, PT Makinta Securities, PT OSO Securities, PT Panca Global Securities Tbk, PT. Phillip
Securities Indonesia, PT Profindo International Securities, PT Valbury Asia Securities, PT. Yulie
Sekurindo Tbk (selanjutnya disebut “Para Penjamin Emisi Efek”) telah menandatangani
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek Penawaran Umum Perdana PT Atmindo Tbk No. 135 tanggal 19 Agustus 2015 yang telah
diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk disingkat PT. Atmindo, Tbk Tahun 2015 No. 225 Tanggal
30 Oktober 2015 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk disingkat PT. Atmindo, Tbk Tahun 2015 No. 150 Tanggal
24 November 2015, yang seluruhnya dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris
di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”). Sesuai dengan Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, berjanji dan
mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sendiri sisa
saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan masa
penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya dan Emiten telah membentuk sindikasi
Penjamin Emisi Efek dengan Para Penjamin Emisi Efek dengan jumlah porsi penjaminan atas
masing-masing Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:
No.

Porsi Penjaminan
(jumlah saham)

Keterangan

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
1

PT. Panin Sekuritas, Tbk

Para Penjamin Emisi Efek
1
PT Buana Capital
2
PT Bumiputera Sekuritas
3
PT Dhanawibawa Arthacemerlang
4
PT Erdikha Elit Sekuritas
5
PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia
6
PT Investindo Nusantara Sekuritas
7
PT Lautandhana Securindo
8
PT Magenta Kapital Indonesia
9
PT Makinta Securities
10
PT OSO Securities
11
PT Panca Global Securities Tbk
12
PT Phillip Securities Indonesia
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Persentase
(%)

228.500.000

95,21%

250.000
250.000
250.000
1.600.000
400.000
600.000
400.000
350.000
250.000
1.500.000
500.000
2.250.000

0,10%
0,10%
0,10%
0,67%
0,17%
0,25%
0,17%
0,15%
0,10%
0,63%
0,21%
0,94%
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Porsi Penjaminan
(jumlah saham)
400.000
1.500.000
1.000.000
240.000.000

Keterangan
PT Profindo International Securities
PT Valbury Asia Securities
PT Yulie Sekurindo Tbk
TOTAL

Persentase
(%)
0,17%
0,63%
0,42%
100,00%

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran
Umum Perdana Emiten, Emiten telah memperoleh persetujuan para pemegang saham
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Atmindo
No. 4 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., Notaris di
Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0940722.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal
18 Agustus 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11.TAHUN
2015 tanggal 18 Agustus 2015.
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Emiten
sudah harus menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (dh. BAPEPAM-LK) mengenai
efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut
sebagai “Pernyataan Pendaftaran”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.
IX.A.2, sebagai berikut :
a.

Telah lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima Otoritas Jasa Keuangan 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

b.

Telah lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Emiten atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau

c.

Atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.”

Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Oktober 2015.
DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM
1.

Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia,
sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat
ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
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Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
a.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut
ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;

b.

Dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan
lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan
dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar
asli maupun apabila dalam bentuk fotokopi adalah benar dan akurat sesuai aslinya,
yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum.

3.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta
berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perijinan dan
pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material
yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten yang terjadi
untuk periode terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Uji
Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana kami sesuai dengan surat kami dengan
Ref. No. 348/WECO/AE-ISK-AI/X/2015 tanggal 25 November 2015 (untuk selanjutnya
disebut Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana).

4.

Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas usaha
Perseroan guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan
Perseroan. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum
ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan
secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

5.

Pendapat Hukum yang kami sampaikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan
penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami,
tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak
tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan
Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan
hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaankebiasaan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan
kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan
hukum termaksud.

6.

Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum
Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal (“HKHPM”) No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana
diubah terakhir kali dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor
KEP. 04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal.
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ASUMSI, PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI
Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi,
pembatasan, dan kualifikasi sebagai berikut:
1.

Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau
ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum
ini dan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau
ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan
kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.

2.

Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang
diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum ini
dan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat
Hukum ini.

3.

Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen,
pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai
dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar, perizinan dan
pendaftaran, serta perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga milik Perseroan. Dokumendokumen yang telah kami mintakan tetapi belum diberikan oleh Perseroan kepada kami,
tidak termasuk dalam lingkup Pendapat Hukum ini.

4.

Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan
dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung
kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan
judikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan
maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat
kami penting dan berhubungan erat dengan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan
atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

5.

Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara
Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan
menurut hukum atau yurisdiksi lain.

6.

Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek
lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu
transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya
berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang
baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami
tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu
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transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau
harta kekayaannya terkait.
7.

Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara
tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum
terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

8.

Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuanketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang
Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang
berlaku.

PENDAPAT HUKUM
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan
keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta
menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :
1.

Emiten adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan status penanaman modal asing,
berkedudukan di Deli Serdang dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang
dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan
dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan
terbatas.

2.

Emiten didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 24 Maret
1972 Jo. Akta Perobahan Anggaran Dasar No. 15 tanggal 18 September 1972, Jo. Akta
Pembetulan No. 45 tanggal 30 Maret 1973 yang seluruhnya dibuat di hadapan CH. Bahri,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan
Keputusannya No. Y.A.5/132/23 tanggal 9 April 1973 dan telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah No. 37/73 tanggal 5 Mei 1973, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1973,
Tambahan Berita Negara No. 709. Akta pendirian/anggaran dasar Perseroan telah
beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya sebagai berikut :
a. Akta Penegasan Pernyataan Keputusan RUPS No. 7 tanggal 14 Oktober 2008, yang
dibuat di hadapan Abidin Soaduon Panggabean S.H. Notaris di Kota Medan, akta mana
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai
dengan Surat Keputusannya No.AHU-97543.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18
Desember 2008, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122951.AH.01.09.Tahun
2008 tanggal 18 Desember 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
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pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Deli Serdang sesuai dengan Tanda Daftar
Perusahaan No. 021312801665 tanggal 17 September 2012, dimana para pemegang
saham Emiten menyetujui untuk menyesuaikan seluruh anggaran dasar Emiten dengan
ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Atmindo No.
4 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi.,
Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0940722.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan telah terdaftar dalam
Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Agustus 2015,
serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kota Deli Serdang sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 021312801665 tanggal
21 Agustus 2015, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk (1)
Mengubah status perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup, menjadi
Perseroan Terbuka; (2) Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Ateliers
Mecaniques D’Indonesie Tbk (PT. Atmindo, Tbk) (3) menyetujui untuk melakukan
saham dalam portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru tersebut
melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya
240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing
saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah); (4) menyetujui perubahan direksi dan
komisaris Perseroan; (5) Mengubah seluruh anggaran dasar perseroan untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Emiten telah dilakukan sesuai ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya
peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
3.

Emiten bergerak dalam bidang industri mesin-mesin/alat pengolah kelapa sawit dan karet,
industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for
sterilizers, serta pemasarannya sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam anggaran
dasarnya. Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Emiten
telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4.

Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di
bidang perindustrian dan perdagangan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar
Emiten dan izin-izin operasional yang dimiliki Emiten untuk menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada tanggal Pendapat
Hukum ini perizinan mana masih berlaku.
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Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan Terbatas PT Atmindo No. 258 tanggal 30 April 2015, yang dibuat
dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-AH.01.03-0928908 tanggal 30 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar
Perseroan No. AHU-3499899.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 April 2015, struktur
permodalan Emiten adalah sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp 336.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar
Rupiah) yang terbagi atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus
enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing
sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Modal Ditempatkan/
Disetor Penuh

:

Rp 84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah)
yang terbagi atas 840.000.000 (delapan ratus empat puluh
juta) saham.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal
Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh adalah benar dan sah sebagaimana
disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar.
Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh
oleh para pemegang saham Emiten.
6.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham perseroan sesuai dengan Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Atmindo No. 258
tanggal 30 April 2015, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., Notaris di
Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0928908 tanggal 30 April 2015 dan telah
didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3499899.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 30 April
2015, susunan pemegang saham Emiten dan komposisi kepemilikannya adalah sebagai
berikut:
Pemegang Saham
Sphere Corporation, SDN, BHD
Chong Kim Kong
Chong Kim Leong
Rudi Susanto
Jumlah

Jumlah Saham
613.200.000
109.200.000
75.600.000
42.000.000
840.000.000

Nilai Nominal
(Rp.)
61.320.000.000
10.920.000.000
7.560.000.000
4.200.000.000
84.000.000.000

(%)
73,00
13,00
9,00
5,00
100,00

Bahwa susunan pemegang saham, pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian sampai
dengan saat ini adalah sah dan berkesinambungan, serta telah sesuai dengan anggaran
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dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berlaku efektif
seluruhnya.
7.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah melaksanakan kewajibannya untuk
mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Atmindo No. 4 tanggal 3 Agustus 2015, yang
dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-0940722.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18
Agustus 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kota Deli Serdang sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 021312801665
tanggal 21 Agustus 2015 susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Emiten adalah
sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris
Komisaris Independen

:
:

Juliani
Daulat Sihombing

:
:
:

Rudy Susanto
Dr. Dato’ Lai Kim Teng
Lindataty

DIREKSI
Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independen

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten tersebut telah diangkat secara sah oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Emiten telah
memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.
Bahwa pengangkatan Direktur Independen Emiten telah memenuhi persyaratanpersyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan PT Bursa Efek Indonesia
No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan
Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi
PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
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Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menunjuk Pieter Simanjuntak
sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor No.
189/HR/ATM/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 sebagaimana yang diatur dalam POJK
No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten.
Bahwa Emiten telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam peraturan
PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain
Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat
Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001/BEI/01-2014 tanggal 20
Januari 2014, sesuai dengan Surat Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit
PT. Atmindo oleh Dewan Komisaris Emiten 188/HR/ATM/VIII/2015 pada tanggal 5 Agustus
2015, yang membentuk dan menunjuk Komite Audit dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

:
:
:

Daulat Sihombing
Melanthon Rumapea
Dompak Pasaribu

Bahwa pembentukan komite audit Emiten telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Bapepam-LK No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.
Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit
Internal oleh Direksi Emiten tanggal 7 Agustus 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris
Emiten.
Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan
dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Surat Keputusan
Direksi No. 187/HR/ATM/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Audit
Internal PT Atmindo, Emiten telah membentuk Audit Internal dengan susunan sebagai
berikut:
Ketua
Anggota

:
:

Victoria
Mery

Emiten telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah membentuk
Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Publik, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No 190/HR/ATM/VIII/2015 pada
tanggal 7 Agustus 2015, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah
sebagai berikut:
Ketua

:

Drs. Daulat Sihombing, MS. AK
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Anggota
Anggota
9.

b.
c.
d.

11.

:
:

Juliani, SE
Pieter Simanjuntak

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum, Emiten telah
memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagai berikut :
a.

10.
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Perjanjian kerja Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Emiten dengan PUK SP
LEM SPSI PT. Atmindo sebagaimana telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang;
Kewajibannya atas pelaporan ketenagakerjaan untuk para karyawan dimana Emiten
memiliki dan menguasai fasilitas-fasilitas usaha;
Kewajiban mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program BPJS;
Pemenuhan Upah Minimum Propinsi terhadap tenaga kerjanya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah dimana Emiten mempekerjakan tenaga
kerjanya.

Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha Emiten di bidang Industri, Emiten telah
memenuhi kewajiban-kewajibannya di bidang lingkungan hidup sebagaimana diuraikan
sebagai berikut :
a.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat No.
660.P/524/660.1/DS/2012 tanggal 16 Maret 2012 Perihal Rekomendasi atas
Dokumen UKL-UPL industri alat-alat pertanian, mesin pabrik kelapa sawit, dan ketel
uap oleh PT. Atmindo Jl. Dalu X Sei Belumai Desa Dagang Klambir, Kecamatan
Tanjung Morawa dengan kewajiban pelaporan setiap 6 (enam) bulan yang terakhir
kali telah dilaporkan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 2015 sesuai dengan Surat No.
128/HR/ATM/V/2015 yang telah diterima pada hari yang sama oleh Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

b.

Keputusan Bupati Deli Serdang No. 531 Tahun 2014 Tentang Izin Penyimpanan
Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT. Atmindo, Tanggal 3 April
2014 yang berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, untuk penyimpanan
jenis LB3 berupa oli bekas, lampu TL bekas, baterai bekas, cartridge bekas, wadah
thinner dan kaleng cat.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan harta kekayaan oleh Emiten
adalah sah, dan atas harta kekayaan Emiten berupa aset tetap (tanah) tidak sedang berada
dalam status penyitaan dalam bentuk apapun, akan tetapi seluruh dari harta kekayaan
Emiten berupa aset tetap dan persediaan sedang dijaminkan kepada Hongkong and
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Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), sehubungan dengan fasilitas kredit yang
diterima oleh Emiten dari lembaga perbankan tersebut.
Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, sampai dengan tanggal PSH Emiten tidak
pernah dinyatakan gagal bayar oleh krediturnya, akan tetapi apabila diasumsikan atas
seluruh jaminan-jaminan tersebut di eksekusi pada saat ini oleh kreditur Emiten maka hal
tersebut dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/operasional Emiten.
12.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami, Emiten
telah mengasuransikan harta kekayaan berupa persediaan, bangunan dan mesin-mesin
serta beberapa kendaraan bermotor yang dimilikinya atas resiko-resiko utama yang
mungkin timbul dikemudian hari dengan nilai pertanggungan yang cukup.

13.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang
kami lakukan, Emiten tidak memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain.

14.

Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian
dimana Emiten menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum,
pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar
Emiten, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku terhadap Emiten dan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten menjadi pihak
didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

15.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak
didalamnya, Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Emiten tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dan untuk maksud Penawaran
Umum Perdana Saham ini Emiten tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari
lembaga perbankan dimana Emiten menerima fasilitas pembiayaan. Kemudian
berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan terhadap Perjanjian-perjanjian yang mengikat
Emiten dengan pihak ketiga, saat ini tidak terdapat pembatasan (negative covenants) yang
dapat merugikan hak – hak pemegang saham publik.

16.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013,
Perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan perubahan modal, Wajib
mengajukan permohonan izin prinsip perubahan. Maka mengingat Emiten merupakan
Perusahaan Penanaman Modal Asing, Emiten wajib tunduk terhadap ketentuan tersebut,
dan dikaitkan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Emiten ini, Emiten wajib
mengajukan permohonan izin prinsip perubahan pada BKPM. Berdasarkan hasil penelitian
kami pada bagian konsultasi BKPM, pengajuan permohonan izin prinsip perubahan atas
Emiten kepada BKPM tersebut dilakukan setelah Emiten mencatatkan saham-sahamnya di
Bursa Efek Indonesia.
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Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Emiten telah membuat dan
menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
a.

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana
PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie (PT. Atmindo) Tbk No. 136 tanggal 19 Agustus
2015 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Notaris di Jakarta, oleh dan
antara Emiten dengan PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek
(“BAE”);

b.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT. Ateliers
Mecaniques D’Indonesie (PT. Atmindo) Tbk No. 135 tanggal 19 Agustus 2015 yang
telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk disingkat PT. Atmindo, Tbk Tahun
2015 No. 225 Tanggal 30 Oktober 2015 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek Penawaran Umum PT. Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk disingkat
PT. Atmindo, Tbk Tahun 2015 No. 150 Tanggal 24 November 2015, yang seluruhnya
dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Notaris di Jakarta, oleh dan antara
Emiten dengan PT. Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

c.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0022/PE/KSEI/0915
tertanggal 25 September 2015 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh
dan antara Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

d.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 30 September 2015 yang dibuat
di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Emiten dengan PT Bursa Efek
Indonesia.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham PT. Atmindo sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Emiten dan
para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk
persyaratan Penawaran Umum Perdana Saham PT. Atmindo serta ketentuan yang lazim
dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia,
serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang
berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam penawaran umum ini
Emiten tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal termasuk tidak terbatas dengan Penjamin Emisi Efek yang mana turut serta
sebagai penjamin dalam Penawaran Umum ini, sebagaimana didefinisikan dalam Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
18.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam prospektus dari Penawaran Umum Perdana Saham
PT Atmindo, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Atmindo,
seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Emiten untuk modal
kerja Emiten, dengan perincian sebagai berikut :
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a)

Sekitar 32% (tiga puluh dua persen) akan dipergunakan untuk memperkuat modal
kerja Emiten dalam rangka pembuatan produk-produk boiler maupun auxillary atas
pesanan pelanggan Emiten. Untuk pembuatan produk boiler dan auxillary, Emiten
akan melakukan pembayaran yaitu diantaranya: pembayaran kepada pemasok,
pembayaran kepada karyawan, pembayaran atas aktivitas administrasi dan operasi
serta pembayaran beban bunga.

b)

Sekitar 68% (enam puluh delapan persen) akan dipergunakan untuk pembayaran
utang bank di HSBC, dengan total nilai utang tersebut per 31 Mei 2015 adalah
sebesar USD. 100.000,00 dan Rp. 40.490.391.854,00 atau seluruhnya setara dengan
Rp. 41.811.491.854,-. Hutang bank di HSBC oleh Emiten memiliki rincian sebagai
berikut:
Jenis fasilitas
Jangka waktu fasilitas

Fasilitas Modal Kerja Jangka Pendek
Sampai dengan 31 Mei 2016 (akan berlaku terus
hingga bank secara tertulis membatalkan,
menghentikan atau membebaskan Perseroan dari
kewajibannya)
Persetujuan kreditur atas Tidak ada pembatasan atas pelunasan dini
pembayaran / pelunasan dini
Sifat hubungan afiliasi
Tidak ada
Kurs untuk pembayaran Rupiah dan US Dollar
utang
Jumlah Fasilitas dan Suku Bunga:
a. Fasilitas cerukan /
2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
overdraft
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
Jumlah Fasilitas :
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.
Maksimum plafond
Rp. 10.000.000.000,00
b. Pembiayaan Supplier 1
4,5% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
Jumlah Fasilitas :
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
Maksimum plafond
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.
USD. 2.500.000,00
c. Pembiayaan Supplier 2
2% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
Jumlah Fasilitas :
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
Maksimum plafond
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.
Rp. 32.000.000.000,00
d. Pembiayaan Piutang 1
4,75% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
Jumlah Fasilitas :
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.
Maksimum plafond
USD. 5.000.000,00
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Fasilitas Modal Kerja Jangka Pendek
2,25% per tahun di bawah Best Lending Rate (BLI)
(Bunga Pinjaman Terbaik) dari bank per tahun dan
akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC.

Emiten akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum (“Peraturan No. X.K.4”) serta kepada Pemegang Saham
dalam RUPS. Apabila Emiten bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana
hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Emiten wajib melaporkan
terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.
Dalam hal Emiten akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil
Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi maka Emiten wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan apabila
pelaksanaan penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material, maka Emiten Wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
19.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai
dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten
kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial,
Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara administrasi dan perpajakan serta Emiten
tidak dalam keadaan disomasi atau mendapat klaim dari pihak ketiga dan/atau perkaraperkara lain diluar pengadilan, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anggota Komisaris
dan Direksi Emiten.

20.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai
dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten
kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut
kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara
permohonan pembubaran atas Emiten, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
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Bahwa pengungkapan aspek-aspek hukum di dalam Prospektus Penawaran Umum
Perdana Saham Emiten telah sesuai dengan Uji Tuntas yang kami lakukan terhadap Emiten.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai
Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya
Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka pendapat hukum kami sebagaimana
termaktub dalam surat kami Ref. No. 333/WECO/AE-ISK-AI/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
perihal Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT. Ateliers
Mecaniques D’Indonesie (PT. Atmindo), Tbk Tahun 2015, dengan ini dinyatakan tidak berlaku
seluruhnya dan seterusnya.
Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat
Hukum ini.

Hormat kami,
WECOLAW Office

Imran S. Kristanto, S.H., LL.M.
No. 363/PM/STTD-KH/2001

Tembusan:
1. Yang terhormat Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
2.
Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
3.
Yang Terhormat Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan.
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XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam prospektus ini merupakan Anggaran
Dasar Perseroan yang terakhir, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
PT Atmindo No.4 tanggal 3 Agustus 2015, dibuat dihadapan Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., MSi.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0940722.AH.01.02. Tahun 2015
tanggal 18 Agustus 2015 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0957548 pada tanggal 18 Agustus 2015 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0957549 tanggal 18 Agustus 2015, yang ketiganya
telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542878.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus
2015 (“Akta No. 4/2015”) yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan anggaran dasar Perseroan juga telah disesuaikan
kembali dengan POJK No.32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014.
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. ATELIERS MECANIQUES D’INDONESIE Tbk disingkat
PT. ATMINDO Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”),
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
- Berusaha dalam bidang industri mesin-mesin/alat pengolah kelapa sawit dan karet, industri
water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for sterilizers, serta
pemasarannya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut :
i. kegiatan usaha utama :
a. menjalankan usaha-usaha di bidang industri mesin-mesin/alat pengolah kelapa sawit dan
karet, industri water tube boiler, industri pembuatan package boiler dan quick doors for
sterilizers, yang memproduksi antara lain alat pengolah untuk industri kelapa sawit dan
karet, water tube boiler, industrial and domestic water treatment, tank cars untuk
transportasi palm oil, package boiler, dan quick doors for sterilizers;
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b. memasarkan hasil-hasil produksi bidang industri tersebut pada butir a di atas, baik di dalam
negeri maupun ke luar negeri (ekspor).
ii. kegiatan usaha penunjang :
a. menjalankan usaha penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk kegiatan
usaha industri tersebut pada butir i di atas;
b. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i
di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MODAL
Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 336.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar
Rupiah), terbagi atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham, masingmasing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima
persen) atau sejumlah 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah), oleh para
pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula 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 (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut
dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”) mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara
apapun juga;
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 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 OJK, dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian.
- Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan
RUPS 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 di bidang Pasar Modal,
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

202

5.a.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 RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal
tersebut;
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal;
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan;
d. 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 di bidang Pasar Modal;
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli
siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan,
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
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, yang terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari
ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
mengizinkannya.
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6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
Direksi berdasarkan persetujuan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek
tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini,
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus
disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
a. telah memperoleh persetujuan RUPS 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 8 butir b Pasal ini;
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c tidak
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,
sehingga modal ditempatkan dan disetor 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 8 butir c Pasal ini tidak
terpenuhi;
e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d
Pasal ini.
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan
saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan
untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. 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 perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
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SAHAM
Pasal 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan
hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya
tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang
ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai
Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak
yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para
pemegang
saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk
saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya
pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut
hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan
sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan
di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

205

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Tanggal pengeluaran surat saham;
d. Nilai Nominal saham;
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek
Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda
tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi
Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif),
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang
anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak
langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah
sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
dan
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat
saham.
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3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RepubIik Indonesia atas
hilangnya surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham
yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi
batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di
Indonesia,
dilakukan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat
kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8
1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di
tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas
saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta;
e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta
tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara
tertulis
kepada
Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama
pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau
pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang
terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada
waktu jam kerja Kantor Perseroan.
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7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan
dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur
atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan
mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan
untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima
fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara
yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh
Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio
efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
mencatatkan
saham
tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek.
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7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud
dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benarbenar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk
pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau
mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening
Efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pemanggilanRUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masingmasing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
tersebut.

209

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10
1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan
pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan
pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat
sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan
Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam
Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi
Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran
Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini,
membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak
sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada
surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan
ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, atau kuasa mereka yang sah, atau
oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan
dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat
pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang
saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu
dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan
sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
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10. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku
pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
12. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari
pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang
diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
DIREKSI
Pasal 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan dapat
diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur,
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.
3. 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.
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah
5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa
jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS 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
RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak
penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh
RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang
dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS 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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8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS
untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan
permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
12. 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 sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar.
3. 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. Dalam rangka mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku
Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan
memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut
penanggungjawabnya.
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4. 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, dengan
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung (borg atau avaliste); -c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan barang-barang tidak bergerak;
d. menggadaikan barang-barang bergerak milik Perseroan;
e. menjual, membebankan atau menjaminkan atau harta kekayaan Perseroan, atau dengan cara
lain melepaskan hak atas barang-barang tidak tidak bergerak serta hak atas perusahaanperusahaan, dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta
kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 6
Pasal ini;
f. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri;
- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1
(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama
lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam
1(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1
huruf c Anggaran Dasar ini.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan
antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang
saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
8.a.Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan Perseroan.
iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
Komisaris sampai dengan :
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian
sementara tersebut; atau
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar
ini.
b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
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ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran
Dasar ini.
9.a.Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan;
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang 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.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS 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 RUPS.
RAPAT DIREKSI
Pasal 13
1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan
dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau
dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat,
dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda
rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama
Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
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di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan
Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau
tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam
rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan
menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang
hadir.
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara
mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah
Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi,
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi, dalam hal
terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah
Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak
ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat
oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang
dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Direksi.
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini,
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
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DEWAN KOMISARIS
Pasal 14
1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,
seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat diangkat
seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Pasal ini, pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota
Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku
sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang
ditentukan oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh
RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya
ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota
Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut
adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong
tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban
sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
Komisaris tersebut.
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12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 15
1. Dewan Komisaris bertugas :
a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar,
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan keputusan RUPS;
e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani
laporan tahunan tersebut;
f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, serta kewajaran.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam
pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite
audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja
komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
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 mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang
dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan olehRUPS.
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
mencocokkan 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
ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
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4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli 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 seorang sekretaris yang diangkat oleh
Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau
lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan
disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
sementara itu, Dewan Komisaris wajib untukmenyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS 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 RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90
(sembilan puluh) hari setelah tanggal 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 kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan
RUPS.
12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang
yang
diberikan
kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku
pula baginya.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16
1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan
dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 1/3
(satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari
Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
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2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Komisaris
Komisaris berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk
anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan
mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang
segera
ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak
sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat
serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan
cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di
manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat
Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris
yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk
keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau
diwakili dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah
yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu
suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang
akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa
tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari
yang hadir.
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara
mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus
dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan
Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah
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Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam
surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah dibuat
oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat
12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan
untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang
bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku
Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari
neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan
dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di
kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3. Pasal ini, Dewan Komisaris
akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta
bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan
keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18
1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah :
a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu
RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini
berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas
dinyatakan lain.
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan
RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
i. dilakukan dengan itikad baik;
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5
Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS
kepada Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris
wajib mengumumkan :
i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 Pasal ini; dan
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan
ayat 7 Pasal ini;
- Pengumuman tersebut paling kurang melalui media :
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat
informasi yang sama.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang
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daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin
diselenggarakannya RUPS.
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib :
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti
pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah
RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini,
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika
permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan
Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 19
1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya
harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan
penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan;
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS
Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan.

222

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 20
RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.
TEMPAT DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21
1. RUPS dapat diadakan di :
a. tempat kedudukan Perseroan; atau
b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
atau
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan
wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan
RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk
memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling
kurang melalui media sebagai berikut :
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang
sama.
Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
d. tanggal pemanggilan RUPS.
4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS . Ketentuan
media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk
pemanggilan tersebut.
Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi :
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
b. waktu penyelenggaraan RUPS;
c. tempat penyelenggaraan RUPS;
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
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e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
5.a.Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
RUPS kedua dilangsungkan;
ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
iv. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:
ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran.
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS,
maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4
Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di
manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika :
a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang
saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan
untuk RUPS yang bersangkutan; dan
c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan
ketentuan :
a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor
Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web
Perseroan.
c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
- di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan
penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling
lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.
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9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan
RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4
Pasal ini;
- Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat
pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22
1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham
bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS,
yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu
pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek,
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan
ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS,
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. Risalah
RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada
OJK.
5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara
RUPS;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
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d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak
memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara;
h. keputusan RUPS; dan
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai
(mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 23
1.a.Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar),
dilakukan dengan ketentuan :
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS;
(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak
tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan 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 kedua;
(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan.
b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar,
kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
(i) 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, dan
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak
tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
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(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan;
c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 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 1/2 (satu per dua)
bagian dari 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 :
(i) 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,
dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai,
maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan;
2. 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 perundangundangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga)
hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat
kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat
pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku
kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak
dihitung dalam pemungutan suara.
6. 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 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
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7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara
(abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai
diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus
dianggap ditolak.
9

RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu 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 independen;
c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak
tercapai, maka dalam RUPS 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 keputusan
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang
dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang
sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan
Perseroan.
e. 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 dalam RUPS ketiga.

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani
usul yang bersangkutan.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh
saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda,
kecuali :
a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya
pemilik saham Perseroan;
b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
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13. 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.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan
suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata
acara RUPS yang bersangkutan; dan
b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang
memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah; dan
c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
PENGGUNAAN LABA
Pasal 24
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu
pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang
atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan
ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen
diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang
memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari
pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah
disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh
RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris
berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan
diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.
PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25
1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul
Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup
kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka RUPS
dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan
cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam
perhitungan laba rugi Perseroan.
PENGUBAHAN ANGGARAN CADANGAN
Pasal 26
1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b
Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan
dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud
dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal
ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling
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lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 27
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya
dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran
Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan
pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 28
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 23
ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. 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.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk
saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa
kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan -undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali
diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
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10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
c. Pembayaran kepada para kreditor;
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
Pasal 29
Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang
Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang
Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.
PERATURAN PENUTUP
Pasal 30
Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang
akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan
yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”).
FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum
dalam Bab XIV dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan
FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap.
Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut diatas tidak akan dilayani.
Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau Bank
Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.
2. Pemesan yang berhak
Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal,
Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang
merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011.
3. Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan
perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100
(seratus) saham.
4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0022/PE/KSEI/0915 yang
ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 25 September 2015.
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif
Saham (“SKS”). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam
Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening
efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 8 Desember 2015
setelah menerima konfirmasi hasil penjatahan saham tersebut.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek,
pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan 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 atas 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
lainnya yang melekat pada saham.
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6. Pembayaran dividen, saham bonus dan perolehan atas hak memesn 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.
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 Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi
Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar pada Penitipan Kolektif KSEI dan SKS-nya 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.
5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin
Emisi Efek atau Agen Penjualan, di mana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesanan yang
bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan
Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah
pemesanan.
Bagi pesanan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencatumkan pada FPPS nama
dan alamat di luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta
melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Agen penjualan, Penjamin Emisi Efek,
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham
apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak
terpenuhi.
FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.
6. Masa Penawaran
Masa Penawaran akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, dimulai pada tanggal 30 November
2015 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Desember 2015 pukul 15.00 WIB. Untuk
memberikan waktu bagi pemesan melakukan pembayaran dan menghindari keterlambatan
pembayaran good fund di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pengambilan FPPS pada tanggal
3 Desember 2015 akan ditutup pada pukul 12.00 WIB, sedangkan pengajuan FPPS masih diterima
selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.
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7. Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku adalah tanggal 7 Desember 2015.
8. Persyaratan Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank
dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesanan yang bersangkutan dengan membawa
tanda jati diri asli beserta copynya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin
Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan
ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:
Nama Bank: PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Atas Nama: PT Panin Sekuritas Tbk
No. Rekening: 100.30.03565.8
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik
pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran,
maka hari terakhir Masa Penawaran diwajibkan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang
tunai ataupun PB (Pindah Buku) antar rekening. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan
segera selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa Penawaran pukul 15.00 WIB (good funds).
Apabila pembayaran tidak diterima (good funds) pada hari terakhir Masa Penawaran pukul 15.00
WIB pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas
penjatahan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
sebagai akibat keterlambatan pembayaran (good funds) yang terjadi, yang dapat diakibatkan karena
kesalahan penulisan nomor rekening, kesalahan tujuan penerima dana ataupun kesalahan teknis
sistem perbankan.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan
pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat
pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang
bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pembelian saham secara khusus,
pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui
transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu lintas Giro (LLG) dari bank
yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.
9. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan 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 ini bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak
diserahkan kembali pada saat pengambilan uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas
pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima
pemesanan pemebelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.
10. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Panin
Sekuritas Tbk selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat
(Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran
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Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan
perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun sistim penjatahan yang akan
dilakukan yaitu Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) dan Penjatahan Terpusat (Pooling), dimana
Penjatahan Pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah
saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar 5% (lima persen) akan dilakukan dengan penjatahan
terpusat.
A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan
Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti
wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan;
2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi
pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan
jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum; dan
3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada
a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau
lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau
agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. Direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan
Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini diantaranya Perusahaan Asuransi, Korporasi, Dana
Pensiun, Manager Investasi, Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun
perorangan.
B. Penjatahan Terpusat (Pooling)
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:
1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bapepam dan LK No.IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya
sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
a. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
b. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan
masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para
pemesan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 angka 2 huruf
a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bapepam dan LK No.IX.A.7 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 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
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b. Dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut ini:
1. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di
Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya
tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi.
Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan
tercatat; dan
2. Apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional
dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
C. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi
Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima
penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara
proporsional kepada para pemesan yang terafiliasi.
Manajer Penjatahan menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran
dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2005 tentang Pedoman
Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus
dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib
menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 dan Peraturan No.IX.A.7.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan
pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum baik
secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya
dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan
yang bersangkutan.
11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH.,MSi.,
Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu efektifnya Pernyataan
Pendaftaran Perseroan sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai
hak untuk menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya
Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran, apabila:
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
(tiga) hari bursa berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogogan yang berpengaruh secara
signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten
yang ditetapkan oleh OJK.
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12. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya
pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh
para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan
diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja
setelah tanggal Penjatahan Saham atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran
Umum.
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam uang tunai, cek, atau bilyet giro atau instruksi
surat pembayaran atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui
instrument pembayaran lainnya.
Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang
untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengakhiran, maka Perseroan
dan/atau para Penjamin Emisi Efek dan/atau para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Agen
Penjualan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan
sehubungan dengan keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang
bersangkutan.
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan
disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar suku bunga per hari
dari jumlah uang yang terlambat dibayar, yang dihitung dari hari kerja ke-3 (tiga) sejak tanggal
Penjatahan sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada bank penerimaan
(Receiving Bank) untuk setiap hari keterlambatan.
Pembayaran pengembalian uang dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan
FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana
FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bagi
pemesanan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan oleh Perseroan.
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas Pemesanan Pembelian Saham
FKP akan didistribusikan melalui Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk
kepentingan pemesanan saham selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
FKP atas pesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada Kantor Biro Administrasi Efek
(BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda
terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara
khusus akan dilakukan Perseroan.
14. Distribusi Efek
Perseroan melalui KSEI dan BAE akan melakukan distribusi saham secara elektronik ke rekening
efek pemesan yang namanya tercantum dalam FKP pada tanggal 8 Desember 2015.
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15. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan pembelian saham dapat ditolak
apabila:
1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir
Pemesanan Pembelian Saham.
2. KTP atau tanda jati diri telah kadarluarsa.
3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu.
Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu)
pemesanan untuk keperluan penjatahan dengan mengikutsertakan formulir pemesanan efek yang
pertama kali diajukan oleh pemesan bersangkutan.
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XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para
Penjamin Emisi Efek, yaitu sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT PANIN SEKURITAS Tbk
Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel. (6221) 515 3055
Fax. (6221) 515 3061

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Buana Capital
Indonesia Stock Exchange
th
Building Tower II 26 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel: (6221) 515 0203
Fax: (6221) 515 0241

PT Bumiputera Sekuritas
Wisma Bumiputera Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav.75
Jakarta 12910
Tel: (6221) 5296 0155
Fax: (6221) 571 2711

PT Dhanawibawa
Arthacemerlang
Indonesia Stock Exchange
th
Building Tower I 17 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel: (6221) 515 1678
Fax: (6221) 515 1679

PT Erdikha Elit Sekuritas
Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Tel: (6221) 3983 6420
Fax: (6221) 3983 6422

PT Hasta Dana Sekuritas
Indonesia
th
Sona Topas Tower 11 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Tel: (6221) 250 6337
Fax: (6221) 250 6351

PT Investindo Nusantara
Sekuritas
th
Plaza ABDA 17 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Tel: (6221) 515 0817
Fax: (6221) 515 1217

PT Lautandhana Securindo
th
Wisma Keiai 15 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.3
Jakarta 10220
Tel: (6221) 5785 1818
Fax: (6221) 5785 1717

PT Magenta Kapital Indonesia
rd
Menara Batavia 23 Floor
Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126
Jakarta 10220
Tel: (6221) 5793 0078
Fax: (6221) 5793 0079

PT Makinta Securities
rd
Plaza ABDA 23 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Tel: (6221) 5140 1133
Fax: (6221) 5140 2535

PT OSO Securities
Cyber 2 Tower Lantai 22
Blok X5 No.13
Jakarta 12950
Tel: (6221) 2991 5300
Fax: (6221) 2902 1497

PT Panca Global Securities
Tbk
Indonesia Stock Exchange
th
Building Tower I 17 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel: (6221) 515 5456
Fax: (6221) 515 5466

PT Phillip Securities
Indonesia
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav.33A
Jakarta 10220
Tel: (6221) 5790 0800
Fax: (6221) 5790 0809
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PT Profindo International
Securities
Gedung Permata Kuningan
Lt.19
Jl. Kuningan Mulia Kav.9C
Jakarta 12980
Tel: (6221) 8378 0888
Fax: (6221) 8378 0889

PT Valbury Asia Securities
th
Menara Karya 10 Floor
Jl. HR Rasuna Said
Block X-51 Kav. 1-2
Jakarta 12950
Tel: (6221) 2553 3600
Fax: (6221) 2553 3700

PT Yulie Sekurindo Tbk
th
Plaza ABDA 5 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Tel: (6221) 5140 2181
Fax: (6221) 5140 2182

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai penawaran umum yang
bertempat di:
PT Adimitra Jasa Korpora
Plaza Properti Lantai 2
Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1
Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210
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