Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Tanggal Efektif Pengesahan RUPSLB
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak
atas HMETD

:
:

18 September 2008
18 September 2008

:
:

25 September 2008
6 Oktober 2008

:
:

26 September 2008
7 Oktober 2008

:

6 Oktober 2008

Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
Periode Perdagangan HMETD
Periode Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran HMETD
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham
Tambahan

:
:
:
:
:
:
:
:

7 Oktober 2008
8 Oktober 2008
8 – 14 Oktober 2008
8 - 14 Oktober 2008
10 – 16 Oktober 2008
16 Oktober 2008
17 Oktober 2008
21 Oktober 2008

BAPEPAM DAN LK 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 TD RESOURCES Tbk. (”PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT TD RESOURCES Tbk.
Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan,
pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa.
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat
Plasa Bumi Daya Lantai 16
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta 10310
Telepon: +62 21 391 5407
Faksimili: +62 21 398 34117

PENAWARAN UMUM TERBATAS I DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM (”PUT I”)

Sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama baru (”Saham Baru”) dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 2 (dua) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”), dimana
setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan
Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian
Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel
serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas deviden dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam
bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Jumlah PUT I ini adalah sebesar Rp141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu
miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).
PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN
DIADAKAN PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU
TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA
PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN
APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK
PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI
KERJA MULAI TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 OKTOBER 2008. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN
DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2008. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 14 OKTOBER
2008 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI
SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG
MATERIAL YAITU SEBESAR 81.82%.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada
pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut
masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka PT Ancora Resources selaku Pembeli Siaga akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil
bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta
Perjanjian Pemberlian Sisa Saham PUT I PT TD Resources Tbk. No.14 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di
Jakarta.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2008

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PUT I kepada Ketua Bapepam
dan LK di Jakarta dengan Surat No.88/Dirut/TDR/VIII/2008 pada tanggal 7 Agustus 2008, sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003
tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan No.IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 tanggal 10
November 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
Perseroan beserta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya
atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan
bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta
norma dan standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan penjelasan atau
membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003
tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka
hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan
dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI
REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT
BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN
TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN
HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK
BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN
YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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Definisi, Istilah dan Singkatan
Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah
memiliki arti sebagai berikut:
”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 vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari
pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih
anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

”Anak Perusahaan”

: Berarti perusahaan-perusahaan yang kepemilikan atas 50% (lima puluh
persen) dari seluruh saham yang dikeluarkannya dikuasai baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan; atau yang laporan
keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Prinsip
Standar Akuntasi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

”Anggaran Dasar”

: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh
perubahannya.

”Anggota Bursa”

: Berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari
Bapepam dan LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem
dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

”BAE”

: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan
untuk melaksanakan administrasi saham dalam PUT I, yang dalam hal ini
adalah PT Sinartama Gunita yang berkedudukan di Jakarta.

“Bank Kustodian”

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

”Bapepam”

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 UUPM.

”Bapepam dan LK”

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan.

”BEI”

: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, yaitu yang berkedudukan selaku bursa efek
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM; suatu Perseroan
Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan.

“BEJ”

: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta.

“BES”

: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Surabaya.

“Bursa Efek”

: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak
yang lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

”DPS”

: Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun, dan
diadministrasikan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan
Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data
yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
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”Efek”

: Berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak
investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatifnya.

”FKP”

: Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan.

“FPPS”

: Berarti singkatan dari Fomulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka
PUT I.

”FPPS Tambahan”

: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka
PUT I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang
ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu)
pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT I.

”Harga Pelaksanaan”

: Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan
dalam PUT I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru, yaitu
Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) per saham.

”Hari Bank”

: Berarti hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan
kliring antarbank.

”Hari Bursa”

: Berarti hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya
menyelenggarakan kegiatan Bursa Efek menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

”Hari Kalender”

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

”Hari Kerja”

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

”HMETD”

: Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

”KSEI”

: Berarti
Kustodian
Sentral
Efek
Indonesia,
yang
bertugas
mengadministrasikan
penyimpanan
Efek
berdasarkan
Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

“Kustodian”

: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan
dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain,
menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang
menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal
yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

”Masyarakat”

: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia
maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun
badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum
di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia.

”Pemegang Rekening”

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI
yang meliputi bank kustodian dan/atau perusahaan efek dan/atau pihak lain
yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

”Pemegang Saham”

: Berarti perorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau
lebih saham pada Perseroan.

”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.

”Pemerintah”

: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
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”Penawaran Umum
Terbatas I” atau “PUT I”

: Berarti kegiatan penawaran sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh
dua juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama baru (”Saham Baru”)
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dimana
pemegang 2 (dua) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB
mempunyai 9 (sembilan) HMETD, yang setiap 1 (satu) HMETD memberikan
hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru
dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap
saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Saham dari
PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak
atas deviden dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap
HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

”Penitipan Kolektif”

: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau bank
kustodian.

“Peraturan No.IX.E.1”

: Berarti Peraturan Bapepam No. IX.E.1 yang merupakan Lampiran pada
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000
tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

“Peraturan No.IX.E.2”

: Berarti Peraturan Bapepam No. IX.E.2 yang merupakan Lampiran pada
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

”Pernyataan Pendaftaran”

: Berarti Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Ketua Bapepam dan
LK oleh Perseroan dalam rangka PUT I, yang terdiri dari dokumen-dokumen
yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua
perubahan, tambahan, serta pembetulannya.

”Perseroan”

: Berarti PT TD Resources
berkedudukan di Jakarta.

“Perusahaan Efek”

: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.

”Pihak/Perusahaan
Terafiliasi”

: Berarti pihak atau perusahaan yang memiliki Afiliasi.

”Prospektus”

: Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan
untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau
memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang
berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan sebagai bukan
Prospektus.

“PT MNK”

: Berarti singkatan dari PT Multi Nitrotama Kimia.

“PT AMS”

: Berarti singkatan dari PT Ancora Mining Services.

”Rekening Efek”

: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik
pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Anggota Bursa
berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani
pemegang saham.

”RUPS”

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku terakhir.

”RUPSLB”

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku terakhir dalam
rangka menyetujui PUT I.

“Saham Lama”

: Berarti saham biasa atas nama Perseroan, masing-masing dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham.

IV
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“Saham Baru”

: Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan,
masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham.

”SBHMETD”

: Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti
hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

”Tanggal Efektif”

: Berarti tanggal diperolehnya persetujuan atas PUT I dari Para Pemegang
Saham Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 8
September 2008 dan setiap penundaannya.

”UUPM”

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64
Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan Lembaran Negara No.
3068.

”UUPT”

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

”UU No. 1/1995”

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No.13 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995, Tambahan Lembaran
Negara No. 3587.

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

1. UMUM
-

Perseroan (dahulu bernama “PT Okansa Persada Tbk”) berkedudukan di Jakarta Pusat dan mempunyai
Kantor pusat Perseroan yang terletak di Plasa Bumi Daya Lt.16, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

-

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terakhir, kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan
umum dan jasa yang telah memperoleh izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI
Jakarta dengan No. 02510/1.824.51 tertanggal 8 Juli 2005.

-

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Mei 2008 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Yansen Pasaribu, total aktiva Perseroan tercatat sebesar Rp24.126.411.167,-, total kewajiban
Perseroan tercatat sebesar Rp1.830.334.696,-, hak pemegang saham minoritas tercatat sebesar
Rp13.897.990,-, dan total ekuitas tercatat sebesar Rp22.282.178.481,-. Nilai aktiva tersebut merupakan hasil
konsolidasi dari seluruh anak perusahaan yang dimiliki Perseroan dalam menunjang penciptaan nilai
perusahaan secara keseluruhan.

-

Berikut ini adalah penyertaan saham Perseroan pada anak perusahaan pada saat ini :
Nama Perusahaan
PT Navindo Geosat

Kegiatan Usaha
Perdagangan Umum

Persentase
Kepemilikan

Tahun mulai
penyertaan

99,00%

2006

2. RISIKO USAHA
Secara umum risiko usaha yang dihadapi Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
-

Risiko Persaingan Usaha
Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan barang
Risiko Pembayaran
Risiko Kebijakan Pemerintah
Risiko Berkurangnya Pesanan dari Pelanggan Berulang
Risiko Ekonomi
Risiko Sosial & Politik
Risiko Sumber Daya Manusia
Risiko Bencana Alam, Termasuk Tetapi Tidak Terbatas pada Banjir, Gempa Bumi, dan Kebakaran

Masing-masing risiko selengkapnya dibahas dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha.

3. STRATEGI USAHA
Dalam melaksanakan usahanya ke depan, Perseroan menyiapkan strategi usaha yang meliputi pelaksanaan
diversifikasi usaha dan peningkatan efisiensi di seluruh kegiatan usaha Perseroan.
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4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan
yang berakhir pada 31 Mei 2008 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2006,
2005, 2004, dan 2003.
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tanggal 31 Mei 2008 serta 31 Desember 2007 dan 2006 diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yansen Pasaribu dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan
Santosa dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tanggal 31
Desember 2003 terhitung sejak tanggal pendirian 15 September 2003 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Drs Y. Santosa dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Sehubungan dengan penyesuaian atas laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, maka Perusahaan telah melakukan penyajian kembali laporan
keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 pada tanggal 27
Juni 2008.
(dalam Rupiah)
31 Mei
Uraian
Jumlah Aktiva
Jumlah Kewajiban
Hak Minoritas
Jumlah Ekuitas

31 Desember

2008

2007

2006

2005

2004

2003

24.126.411.167

25.334.707.412

21.536.267.685

14.469.568.548

10.911.090.045

32.422.643

1.830.334.696

2.249.627.318

1.473.555.454

4.300.284.232

10.863.554.811

411.100

13.897.990

17.611.932

18.687.885

-

-

-

22.282.178.481

23.067.468.162

20.044.024.346

10.169.284.316

47.535.234

32.011.543

Jumlah Kewajiban dan
Ekuitas

24.126.411.167

25.334.707.412

21.536.267.685

14.469.568.548

10.911.090.045

32.422.643

233.819.212

11.015.195.718

11.623.569.179

5.675.774.589

8.195.977.606

-

Beban Usaha

(1.441.494.921)

(3.157.778.811)

(2.894.543.690)

(2.033.342.218)

(616.844.366)

(18.130.147)

Laba (Rugi) Usaha

(1.435.447.593)

(87.013.914)

(178.686.760)

576.430.371

263.349.319

(18.130.147)

498.136.542

3.912.215.577

1.235.828.160

(288.480.554)

(447.727.190)

141.690

(937.311.051)

3.825.201.663

1.057.141.400

287.949.817

(184.377.871)

(17.988.457)

(798.003.623)

2.996.637.364

931.587.042

-

-

-

3.713.942

1.075.953

1.312.115

-

-

-

(785.289.681)

2.997.713.317

932.899.157

235.123.131

(184.476.309)

(17.988.457)

Penjualan Bersih

Pendapatan (Beban) Lainlain
Laba (Rugi) Sebelum
Beban Pajak Penghasilan
Laba Bersih Sebelum Hak
Minoritas
Hak Minoritas
Laba (Rugi) Bersih

5. PENAWARAN UMUM TERBATAS I
Direksi atas nama Perseroan melakukan PUT I kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan
HMETD sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua lima ratus ribu) Saham Baru dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 2 (dua) saham lama yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan)
HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu)
Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum
saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku.
Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas deviden dengan
saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round
down).
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai
tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2008. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di
BEI pada tanggal 8 Oktober 2008. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 14 Oktober 2008 dengan
keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.
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Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka
sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya
secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang
saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih
terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka PT Ancora Resources selaku Pembeli Siaga akan membeli semua
sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah)
setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam
Rangka PUT I PT TD Resources Tbk. No. 14 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,
Notaris di Jakarta.
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal 2 September 2008 adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
%

400.000.000

40.000.000.000

35.150.000
34.859.500
16.000.000
98.990.500

3.515.000.000
3.485.950.000
1.600.000.000
9.899.050.000

19,00
18,84
8,65
53,51

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

185.000.000

18.500.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

215.000.000

21.500.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Daygain Limited
- PT Ancora Resources
- Massive Holdings Limited
- Masyarakat (dibawah 5%)

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang
saham, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I ini secara
proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham

Modal Dasar

Sebelum PUT I

Sesudah PUT I

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

(lembar)

(Rp)

400.000.000

40.000.000.000

(%)

Jumlah

Jumlah

Saham

Nominal

(lembar)

(Rp)

4.000.000.000

400.000.000.000

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
-

Daygain Limited

35.150.000

3.515.000.000

19,00

193.325.000

19.332.500.000

19,00

-

PT Ancora Resources

34.859.500

3.485.950.000

18,84

191.727.250

19.172.250.000

18,84

-

Massive Holdings Limited

16.000.000

1.600.000.000

8,65

88.000.000

8.800.000.000

8,65

-

Masyarakat (dibawah 5%)

98.990.500

9.899.050.000

53,51

544.447.750

54.444.775.000

53,51

Penuh

185.000.000

18.500.000.000

100,00

1.017.500.000

101.750.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

215.000.000

21.500.000.000

2.982.500.000

298.250.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
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Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang
saham, maka PT Ancora Resources selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham sehingga struktur
permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I ini secara proforma menjadi sebagai
berikut:

Pemegang Saham

Sebelum PUT I

Sesudah PUT I

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Jumlah Saham

Jumlah Nominal

(lembar)

(Rp)

Modal Dasar

(%)

400.000.000

40.000.000.000

Jumlah

Jumlah

Saham

Nominal

(lembar)

(Rp)

4.000.000.000

400.000.000.000

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
-

Daygain Limited

35.150.000

3.515.000.000

19,00

35.150.000

3.515.000.000

3,45

-

PT Ancora Resources

34.859.500

3.485.950.000

18,84

867.359.500

86.735.950.000

85,24

-

Massive Holdings Limited

16.000.000

1.600.000.000

8,65

16.000.000

1.600.000.000

1,57

-

Masyarakat (dibawah 5%)

98.990.500

9.899.050.000

53,51

98.990.500

9.899.050.000

9,73

Penuh

185.000.000

18.500.000.000

100,00

1.017.500.000

101.750.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

215.000.000

21.500.000.000

2.982.500.000

298.250.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I
Seluruh dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk memperkuat
struktur permodalan Perseroan, untuk membiayai sebagian pembelian 40% (empat puluh persen) saham dari
modal ditempatkan dan disetor dalam PT Multi Nitrotama Kimia (PT MNK) yang dimiliki oleh PT Ancora Mining
Services (PT AMS) dan sisanya diambil dari kas Perseroan.
Rencana pembelian saham PT AMS di PT MNK oleh Perseroan merupakan Transaksi Material senilai
Rp141.360.000.000,- yang merupakan suatu jumlah yang melebihi 20% dari nilai ekuitas Perseroan per 31 Mei
2008 yaitu sebesar Rp22.282.278.482,-.
Rencana Transaksi juga merupakan Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini disebabkan terdapat afiliasi antara
Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Sasaran, yang melibatkan Perseroan dan PT AMS sebagai
perusahaan yang terafiliasi dengan PT Ancora Resources, yang merupakan pemegang saham yang memiliki
18,84% kepemilikan Perseroan. Hubungan Afiiasi tersebut timbul karena Direktur dari PT AR juga menduduki
jabatan sebagai Direktur PT AMS.
Dalam pelaksanaannya akan mengikuti Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

7. KEBIJAKAN DEVIDEN
Perseroan merencanakan untuk membayarakan Deviden sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya
deviden dikaitkan dengan laba bersih Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan
tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan menentukan lain, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan mulai tahun buku 2008 dan seterusnya
mengusulkan pembayaran Deviden dengan dasar sebagai berikut:
Laba Bersih

Persentase Deviden Terhadap Laba Bersih

Laba bersih sampai dengan Rp 5 miliar

≤ 15%

Laba bersih Rp 5 miliar – Rp 10 miliar

≤ 25%

Laba bersih diatas Rp 10 miliar

≤ 35%
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I.

Penawaran Umum Terbatas I

Direksi atas nama Perseroan melakukan PUT I kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan
HMETD sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Saham Baru dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 2 (dua) saham lama yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB mempunyai 9
(sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp170,(seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah saham
yang ditawarkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel
serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas deviden dengan
saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round
down).
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai
tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2008. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di
BEI pada tanggal 8 Oktober 2008. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 14 Oktober 2008 dengan
keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka
sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya
secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang
saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih
terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka PT Ancora Resources selaku Pembeli Siaga akan membeli semua
sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah)
setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan Akta Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I
PT TD Resources Tbk. No. 14 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta.

PT TD RESOURCES Tbk.
Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan,
pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa.
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat
Plasa Bumi Daya Lantai 16
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta 10310
Telepon: +62 21 391 5407
Faksimili: +62 21 398 34117

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA
Risiko Usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab VI Prospektus ini.
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Perseroan (dahulu bernama “PT Okansa Persada Tbk”) berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia, dan didirikan
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat dihadapan Sugito
Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003,
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan dengan No. TDP 09031541015 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.
237/BH.09.03/II/2003 tanggal 10 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan No. 2738.
Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Andalia Farida,
SH, MH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-00673.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0070410.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 12 Agustus 2008 mengenai penyesuaian terhadap
ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang pasar modal.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terakhir, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam
bidang perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan,
perbengkelan dan jasa.
Adapun riwayat pencatatan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Tanggal
Pencatatan

Keterangan
Penawaran Perdana
Company Listing

Jumlah
Saham

4-6 April 2006
17 April 2006

Akumulasi
Jumlah Saham

85.000.000
100.000.000

Jumlah Nominal
(Rp)

85.000.000
185.000.000

8.500.000.000
18.500.000.000

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per lembar
Jumlah Saham
(lembar)
Modal Dasar

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

400.000.000

40.000.000.000

35.150.000
34.859.500
16.000.000
98.990.500

3.515.000.000
3.485.950.000
1.600.000.000
9.899.050.000

19,00
18,84
8,65
53,51

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

185.000.000

18.500.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

215.000.000

21.500.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Daygain Limited
- PT Ancora Resources
- Massive Holdings Limited
- Masyarakat (di bawah 5%)

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang
saham, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I ini secara
proforma menjadi sebagai berikut:
Sebelum PUT I

Sesudah PUT I

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah
Saham
(lembar)

Modal Dasar

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah

Jumlah Nominal
(Rp)

400.000.000

40.000.000.000

(%)

Saham
(lembar)

Jumlah Nominal
(Rp)

4.000.000.000

400.000.000.000

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
-

Daygain Limited

35.150.000

3.515.000.000

19,00

193.325.000

19.332.500.000

19,00

-

PT Ancora Resources

34.859.500

3.485.950.000

18,84

191.727.250

19.172.250.000

18,84

-

Massive Holdings Limited

16.000.000

1.600.000.000

8,65

88.000.000

8.800.000.000

8,65

-

Masyarakat (dibawah 5%)

98.990.500

9.899.050.000

53,51

544.447.750

54.444.775.000

53,51

Penuh

185.000.000

18.500.000.000

100,00

1.017.500.000

101.750.000.000

Jumlah Saham dalam Portepel

215.000.000

21.500.000.000

2.982.500.000

298.250.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
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Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang
saham, maka PT Ancora Resources selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham sehingga struktur
permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I ini secara proforma menjadi sebagai
berikut:

Pemegang Saham

Modal Dasar

Sebelum PUT I

Sesudah PUT I

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Jumlah

Jumlah

Saham

Nominal

(lembar)

(Rp)

(lembar)

400.000.000

40.000.000.000

4.000.000.000

(%)

Jumlah

Jumlah Nominal

Saham

(Rp)

(%)

400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
-

Daygain Limited

35.150.000

3.515.000.000

19,00

35.150.000

3.515.000.000

3,45

-

PT Ancora Resources

34.859.500

3.485.950.000

18,84

867.359.500

86.735.950.000

85,24

-

Massive Holdings Limited

16.000.000

1.600.000.000

8,65

16.000.000

1.600.000.000

1,57

-

Masyarakat (dibawah 5%)

98.990.500

9.899.050.000

53,51

98.990.500

9.899.050.000

9,73

185.000.000

18.500.000.000

100,00

1.017.500.000

101.750.000.000

100,00

215.000.000

21.500.000.000

2.982.500.000

298.250.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam PUT I ini dapat menjual
haknya kepada pihak lain mulai tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2008, baik melalui Bursa Efek maupun di
luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No.26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam
PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi)
dalam jumlah yang material yaitu maksimum sebesar 81,82% (delapan puluh satu koma delapan dua persen).

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN
DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU
ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DILUAR YANG DITAWARKAN
DALAM PUT I INI.
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II.

Rencana Penggunaan
Terbatas I

Dana

Hasil

Penawaran

Umum

Seluruh dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk memperkuat
struktur permodalan Perseroan, untuk membiayai sebagian pembelian 40% (empat puluh persen) saham dari
modal ditempatkan dan disetor dalam PT Multi Nitrotama Kimia (PT MNK) yang dimiliki oleh PT Ancora Mining
Services (PT AMS) dan sisanya diambil dari kas Perseroan.
Rencana pembelian saham PT AMS di PT MNK oleh Perseroan merupakan Transaksi Material senilai
Rp141.360.000.000,- yang merupakan suatu jumlah yang melebihi 20% dari nilai ekuitas Perseroan per 31 Mei
2008 yaitu sebesar Rp22.282.278.482,-.
Rencana Transaksi juga merupakan Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini disebabkan terdapat afiliasi antara
Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Sasaran, yang melibatkan Perseroan dan PT AMS sebagai
perusahaan yang terafiliasi dengan PT Ancora Resources, yang merupakan pemegang saham yang memiliki
18,84% kepemilikan Perseroan. Hubungan Afiiasi tersebut timbul karena Direktur dari PT AR juga menduduki
jabatan sebagai Direktur PT AMS.
Dalam pelaksanaannya akan mengikuti Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang
Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang
dikeluarkan oleh Perseroan adalah Rp1.165 juta yang diambil dari kas Perseroan, yang meliputi:


Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari Konsultan Hukum sebesar 43,81%, Penilai
Independen sebesar 30,03%, Akuntan sebesar 12,87% dan Notaris sebesar 10,72%, dengan total sebesar
97,43%.



Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 2,57%.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini secara periodik kepada
Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkan Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan
Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang
diubah dengan No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan No.Kep-27/PM/2003
tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I, maka rencana tersebut
harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam
RUPS.
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III.
1.

Keterangan Mengenai Rencana Transaksi
UMUM

Perseroan (dahulu bernama “PT Okansa Persada Tbk”) berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia, dan didirikan
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat dihadapan Sugito
Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003,
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan dengan No. TDP 09031541015 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.
237/BH.09.03/II/2003 tanggal 10 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan No.2738.
Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Andalia Farida,
SH, MH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No.AHU-00673.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU0070410.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 mengenai penyesuaian terhadap ketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang pasar modal.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terakhir, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam
bidang perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan,
perbengkelan dan jasa.
Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan dan sejalan dengan salah satu strategi usaha untuk
mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham
melalui cara diversifikasi usaha, Perseroan berencana membeli seluruh saham milik PT AMS pada PT MNK, yaitu
sebesar 40,00% (empat puluh persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT MNK. Rencana
pembelian saham PT AMS di PT MNK oleh Perseroan (“Transaksi”) ini merupakan Transaksi Material
sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1. Seluruh dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, untuk membiayai
sebagian pembelian 40% (empat puluh persen) saham dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT MNK yang
dimiliki oleh PT AMS dan sisanya diambil dari kas Perseroan.

2.

KETERANGAN MENGENAI OBJEK TRANSAKSI - PT MULTI NITROTAMA KIMIA (“PT MNK”)

Objek dari Transaksi merupakan 40% (empat puluh persen) saham milik PT AMS di PT MNK, atau sejumlah 9.240
saham. Sedangkan nilai Transaksi untuk mendapatkan 40% (empat puluh persen) saham milik PT AMS di
PT MNK tersebut adalah sebesar Rp141.360.000.000 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta
rupiah) sesuai dengan Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 5 Agustus 2008.

Riwayat Singkat
PT MNK didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.84 tanggal 10 April 1987 yang telah diubah dengan
Akta Perubahan No.139 tanggal 18 Juli 1987, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta,
serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1987, Tambahan Berita
Negara No.1019.
Anggaran Dasar PT MNK telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 11 tanggal 25
Maret 2008 yang dibuat dihadapan Meiyane Halimatusyadia, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-24022.AH.01.02.Tahun 2008
tanggal 8 Mei 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
AHU-0035177.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008. Saat ini PT MNK berkedudukan di Cikampek, Karawang
dan berkantor pusat di Menara Kebon Sirih Lantai 20, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat, Telepon (62-21)
398-36520, Faksimili (62-21) 398-36521/2.

Kegiatan Usaha Utama
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Kegiatan usaha PT MNK adalah melakukan kegiatan di bidang industri yang menunjang kegiatan pertambangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT MNK terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Para Pemegang Saham PT MNK No.11 tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Meiyane
Halimatussyadiah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia No.AHU-24022.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0035177.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008, adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Ancora Mining Services (PT AMS)
- PT Pupuk Kujang
- Yayasan DAKAB
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

33.000

33.000.000.000

9.240
6.930
6.930

9.240.000.000
6.930.000.000
6.930.000.000

40,00
30,00
30,00

23.100

23.100.000.000

100,00

9.900

9.900.000.000

Susunan Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT MNK No.21 tanggal 28 April 2008
yang dibuat dihadapan Meiyane Halimatussyadiah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHUAH.01.10-14009 tanggal 4 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia No.AHU-0044377.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi PT MNK adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Drs. Aas Asikin Idat, Ak, M.M.
Tito Sulistio

Direksi:
Direktur Utama
Direktur Produksi
Direktur Komersial
Direktur Keuangan dan Administrasi

:
:
:
:

Drs. NC Judyono, M.M.
Ir. Yayan Mulyana, M.M., IPM
Ir. Alex Djajadisastra
Aulia M. Oemar, CFA

Ikhtisar Data Keuangan
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Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar laporan keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31
Mei 2008.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 31 Mei 2008 diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Neraca
(dalam Rupiah)

31 Mei

Uraian
AKTIVA
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan
Uang muka
Pajak dibayar di muka
Biaya dibayar di muka
Aktiva tetap
Aktiva tidak lancar lainnya
Aktiva pajak tangguhan
Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN
Utang usaha
Utang deviden
Uang muka penjualan
Biaya yang masih harus dibayar
Utang pajak
Utang lain-lain
Kewajiban imbalan paska kerja
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
Modal saham
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2008

31 Desember
2007

2006

104.430.595.325
167.790.564.827
1.554.643.991
38.580.766.163
2.649.962.276
8.711.668.129
5.508.454.338
43.767.428.616
564.698.000
2.456.196.178
376.014.977.843

67.100.170.898
179.502.112.260
1.866.551.765
59.592.586.183
2.044.210.699
12.292.479.787
2.687.312.430
46.658.053.299
295.012.785
1.855.090.649
373.893.580.755

42.915.703.098
153.852.679.258
384.225.281
58.469.624.230
4.465.887.073
14.270.441.206
1.994.279.942
49.376.876.667
369.796.346
471.297.805
326.570.810.906

122.537.587.269
15.624.552.000
720.344.397
903.923.675
6.130.954.826
2.183.842.084
4.643.919.300
152.745.123.551

117.337.791.896

118.741.664.375

400.921.259
557.033.468
10.314.432.482
3.808.647.819
7.114.357.272
139.533.184.196

1.552.609.707
1.367.239.338
2.429.436.020
5.565.467.411
129.656.416.851

23.100.000.000
200.169.854.292
223.269.854.292
376.014.977.843

23.100.000.000
211.260.396.559
234.360.396.559
373.893.580.755

23.100.000.000
173.814.394.055
196.914.394.055
326.570.810.906

Laporan Laba Rugi
(dalam Rupiah)

Uraian
Penjualan bersih
Beban pokok penjualan
Laba Kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba usaha
Pendapatan bunga
Beban bunga dan keuangan
Laba (rugi) selisih kurs – bersih
Laba (rugi) penjualan aktiva tetap
Pendapatan (beban) lain-lain
Laba sebelum pajak penghasilan
Beban pajak kini
Manfaat pajak tangguhan
Laba Bersih

Untuk periode yang
berahir 31 Mei
2008
298.622.549.345
237.094.039.154
61.528.510.191
10.040.216.194
7.346.422.571
44.141.871.426
605.596.567
(156.999.431)
(530.504.323)
(682.500)
1.161.935.665
45.221.217.404
(13.268.865.200)
601.105.529
32.553.457.733

31 Desember
2007
616.846.715.192
498.533.107.069
118.313.608.123
25.483.635.242
16.713.023.352
76.116.949.529
1.652.363.405
(65.593.099)
2.693.603.664
348.438.125
1.878.573.536
82.624.335.160
(25.816.125.500)
1.383.792.844
58.192.002.504

2006
620.517.299.586
515.546.015.242
104.971.284.344
23.682.403.978
17.195.826.327
64.093.054.039
1.447.680.913
(28.125.500)
(6.400.400.894)
(5.055.000.000)
(593.557.900)
58.513.595.658
(19.071.330.800)
1.331.088.212
40.773.353.070

Keterangan Tentang Anak Perusahaan
PT MNK tidak mempunyai penyertaan pada perusahaan lain.
3.

KETERANGAN MENGENAI PIHAK PENJUAL - PT ANCORA MINING SERVICES (“PT AMS”)
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PT AMS merupakan pemegang 40% (empat puluh persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT
MNK. Sehubungan dengan pembelian tersebut, PT AMS telah melakukan kewajibannya berdasarkan Anggaran
Dasar PT MNK, yaitu mendapatkan persetujuan dari Yayasan DAKAB pada tanggal 17 Juli 2008 dan persetujuan
dari PT Pupuk Kujang pada tanggal 25 Juli 2008.
Kantor Pusat PT AMS berkeddukan di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 11 Suite D, Jl. Jenderal Sudirman
Kav.76-78, Jakarta 12910, Indonesia, Telepon (62-21) 579-36793, Faksimili (62-21) 579-36792.

Riwayat Singkat
PT AMS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Ancora Mining Services” No.13 tanggal 10 Oktober
2007, yang dibuat dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU00358.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008.

Kegiatan Usaha Utama
Berdasarkan Anggaran Dasar, PT AMS melakukan kegiatan dalam beberapa bidang, yaitu sebagai berikut:
a.
b.
c.

Pertambangan
Perdagangan
Pembangunan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT AMS terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
AMS No. 7 tanggal 21 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta
diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No.AHU-AH.01.10-6073 tanggal 14 Maret 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU0018725.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008, adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Ancora Mining Industries
- PT Ancora Kapita Indonesia
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

20.000.000

2.000.000.000

4.999.999
1

499.999.900
100

99,99
0,01

5.000.000

500.000.000

100,00

15.000.000

1.500.000.000

Susunan Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dari PT AMS berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT AMS No.37
tanggal 30 Juni 2008, yang dibuat oleh dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai
berikut:
Komisaris
Komisaris
Direksi
Direktur

4.

:

Tjetjep Muljana

:

Gita Irawan Wirjawan

STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI
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Struktur Kepemilikan Sebelum Transaksi

Daygain Ltd

19,00%

PT Ancora
Resources

Massive
Holdings Ltd

18,84%

Masyarakat

8,65%

53,51%

PT TD Resources Tbk

99,00%

Navindo Geosat

Struktur Kepemilikan Sesudah Transaksi

Daygain Ltd

Massive
Holdings Ltd

PT Ancora Resources

PT TD Resources Tbk

99%

PT Pupuk
Kujang

40%

Navindo Geosat

Masyarakat

30%

30%

PT MNK
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5.

SIFAT MATERIALITAS DAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena
nilai Transaksi melebihi suatu jumlah baik 10% (sepuluh persen) pendapatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 ataupun 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan yang tercatat pada
Neraca tanggal 31 Desember 2007. Dalam hal ini, transaksi senilai Rp141.360.000.000,- (seratus empat puluh
satu miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) berjumlah lebih dari 20% (dua puluh persen) nilai ekuitas Perseroan
sebesar Rp22.282.178.481,- (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan
ribu empat ratus delapan puluh satu Rupiah).
Rencana Transaksi juga merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
No. IX.E.1 karena dalam Transaksi yang akan dilakukan terdapat afiliasi antara Pemegang Saham Perseroan
dengan Perusahaan Sasaran, yang melibatkan Perseroan dan PT AMS sebagai perusahaan yang terafiliasi
dengan PT Ancora Resources, yang merupakan pemegang saham yang memiliki 18,84% kepemilikan Perseroan.
Hubungan Afiiasi tersebut timbul karena Direktur dari PT AR juga menduduki jabatan sebagai Direktur PT AMS
yaitu Tjetjep Muljana.
PT Ancora Resources bukan merupakan Pemegang Saham Independen sehubungan dengan rencana Transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1. Karenanya, dalam RUPSLB, PT Ancora Resources tidak
dapat memberikan suara dalam memutuskan Transaksi.
Jika Transaksi dilaksanakan, setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB sebagaimana telah direncanakan,
maka laporan keuangan Perseroan yang dikonsolidasikan untuk tahun buku 2008 akan mencerminkan hasil
operasi PT MNK.

6.

KETERANGAN, ALASAN, DAN PERTIMBANGAN RENCANA TRANSAKSI

Alasan dan Pertimbangan Perseroan dalam melakukan transaksi adalah sebagai berikut :
-

Jika dibandingkan dengan transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan, transaksi benturan
kepentingan ini dilaksanakan Perseroan karena proses transaksi dan negosiasi yang lebih mudah dengan
pemegang saham Perseroan.

-

Meningkatkan nilai Perseroan di tengah iklim persaingan usaha yang semakin meningkat seiring dengan
peningkatan arus investasi menuju Indonesia dan perbaikan kinerja ekspor. Perseroan berencana untuk
berinvestasi di sektor industri yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Hal ini dimungkinkan mengingat
PT MNK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan jasa yang menunjang kegiatan
pertambangan. Sejalan dengan meningkatnya harga komoditas hasil pertambangan dunia, pertumbuhan
industri yang menjual produk dan jasa yang menunjang kegiatan pertambangan turut meningkat.

-

Melakukan diversifikasi usaha dalam rangka mewujudkan strategi usaha ke depan. Dalam hal ini Perseroan
berencana untuk melakukan diversifikasi melalui pengembangan usaha penunjang industri pertambangan,
yang pertumbuhannya menunjukkan hasil yang amat baik dalam beberapa waktu terakhir.

Berangkat dari tujuan tersebut di atas, melalui Transaksi ini Perseroan berupaya untuk menjadi perusahaan publik
di Indonesia yang memiliki kinerja usaha yang baik dan potensi pertumbuhan yang tinggi serta citra yang baik di
mata pemegang saham pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

7.

RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi ini, Perseroan telah menunjuk Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan,
sebagai penilai independen untuk menilai kewajaran harga pembelian saham PT MNK (memberikan fairness
opinion) untuk disetujui dalam RUPSLB dan Kantor Hukum Nindyo & Associates untuk memberikan pendapat dari
segi hukum sehubungan dengan Transaksi Material dan Transaksi Bentungan Kepentingan yang dilakukan
Perseroan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1, No. IX.E.2 dan Undang-undang Perseroan Terbatas.
A.

Ringkasan Laporan Penilai Independen

Kewajaran Nilai Transaksi
Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, dimana berdasarkan laporan penilaian saham kami yang tertera
dalam Laporan Penilaian Saham Ref. No. APP/014/UJP-MPR/VII/08-R tgl. 28 Juli 2008 dengan nilai cut off
tanggal 30 April 2008 :
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A.

Metode Penilaian Utama
Berdasarkan pendekatan penilaian utama, yaitu metode diskonto arus kas, maka Nilai Pasar Wajar untuk
40% jumlah saham PT MNK pada kisaran terendah Rp140.833.610.685,- dan tertinggi sebesar
Rp148.997.615.647,- atau ekuivalen dengan tingkat nilai tukar mata uang USD terhadap Rupiah sebesar
Rp9.300 adalah terendah USD. 15.143,399 dan tertinggi USD. 16.021.249.

B.

Metode Penilaian Sekunder
Metode Penilaian Sekunder yaitu metode pembanding pasar, digunakan untuk mengevaluasi hasil penilaian
dengan menggunakan pendekaan utama, metode diskonto arus kas.
Metode pembanding pasar (nilai multiplier yang digunkan adalah PBV untuk chemical Industry di Indonesia),
yang dirangkum dari Indonesia Stock Exchange periode April 2008. Penilaian sekunder ini sebagai indikator
pembanding atas hasil penilaian yang diperoleh dari pendekatan penilaian utama. Sesuai definisi dalam IDX
monthly statistics periode April 2008 disebutkan bahwa Price to Book Value diperoleh dengan rumusan:
Rumusan Closing Price
Book Value
Berdasarkan hasil metode arus kas diperoleh PBV MNK sebesar 1,32. Dibandingkan dengan rata-rata PBV
industri sejenis nilai terendah 1,24 nilai tertinggi 2,64.
KETERANGAN

PBV

PT Budi Acid Jaya, Tbk
PT Ekadharma Internasional Tbk
PT Sorini Agro Asia Tbk
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Rata-rata PBV
Proforma Ekuitas - per 30 April 2008 (Rp)

NILAI 40% EKUITAS

1,51
1,24
2,64
1,27
1,67
274.202.464.428

NILAI EKUITAS - SESUDAH DLOM (Rp)

127.833.188.916

Sumber data : IDX Volume 17 No.4 periode April 2008

Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, Nilai Pasar Wajar 40% Ekuitas Perseroan per 30 April 2008
dengan metode Pembanding Pasar menggunakan PBV adalah sebesar Rp127.833.188.916,- dengan nilai
rata-rata terendah pada harga Rp95.203.095.649,- tertinggi Rp202.690.461.705,-.
Berdasarkan hal tersebut, kami berkeyakinan bahwa Nilai Pasar Wajar MNK adalah pantas karena berada
dalam kisaran Nilai Pasar yang diperoleh dengan menggunakan metode pembanding pasar.

Kewajaran dan Kontribusi untuk Perseroan
Kewajaran dan kontribusi bagi Perseroan dalam hal ini adalah peninjauan dari kelayakan investasi yang dilakukan
Perseroan dengan menggunakan beberapa parameter. Arus kas bebas yang menjadi dasar perhitungan
merupakan free cash flow untuk porsi kepemilikan sebesar 40,00% dan diperbandingkan dengan initial investment
value sebesar Rp. 141.360.000.000,- , maka dapat dihasilkan Parameter kelayakan investasi dengan hasil
perhitungan sebagai berikut :
-

-

Internal Rate of Return ( IRR )
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 20,01% yang berarti di atas tingkat diskonto yang diasumsikan sebesar
18,22%.
Net Present Value ( NPV )
NPV yang dihasilkan menunjukkan angka positif, yaitu sebesar Rp 82.176.961.000,-.
Profitability Index ( PI )
PI yang diperoleh adalah sebesar 1,22 yang berarti lebih besar dari 1,00.

Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, dimana sejumlah asumsi yang ditetapkan pada proyeksi keuangan
dapat terpenuhi, maka rencana transaksi TDR memberikan kontribusi positif dan wajar.
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Asumsi-asumsi Pokok
Penilaian ini dususun berdasarkan kondisi dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal pelaporan ini. Kami juga mengasumsikan
bahwa dari tanggal pelaporan sampai dengan tanggal terjadinya rencana transaksi tidak terjadi perubahan apapun
yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan penilaian ini.
Dalam proses penilaian, informasi yang digunakan diperolah dari manajemen PT MNK dalam mengkaji perputaran
usaha dan bisnis yang normal. Oleh karena itu penentuan asumsi juga melihat kondisi historikal dan kewajaran
padar untuk bidang usaha yang sejenis.
Berikut asumsi pokok yang digunakan antara lain:
-

-

Utilisasi kapasitas Produksi dilakukan secara maksimum hingga 99%
Pangsa pasar yang dipertahankan adalah pada kisaran 57% dengan mendasarkan pada posisi akhir April
2008
Harga jual rata-rata yang digunakan adalah USD 547 per ton dengan mempertimbangkan historis harga jual
sejak tahun 2003-April 2008.
Kenaikan rata-rata harga bahan baku utama yaitu amonia rata-rata sebesar 3%.
Rata-rata gross margin untuk perdagangan adalah 19% dan untuk trading explosive 20%, sedangkan untuk
penjualan langsung AN pada tingkat 38% dan kemudian turun bertahap hingga pada tingkat 21% pada masa
akhir proyeksi.
PT MNK dalam hal ini tidak memiliki rencana CAPEX selain maintenance dan pemeliharaan rutin.
Tidak digunakan perubahan kurs dalam proyeksi keuangan ini.
Turnover operasional disesuaikan dengan kondisi historis
Perputaran modal kerja (hari piutang, hari hutang dan hari persediaan) disesuaikan dengan rata-rata historis.

B.

Ringkasan Pendapat Hukum

-

Berdasarkan Pendapat Hukum dari N&A sebagaimana ternyata dalam suratnya No.N&A/NP/2008–0122 tanggal 7
Agustus 2008. N&A telah memberikan pendapat hukum bahwa Transaksi Pembelian Saham merupakan
Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 dan merupakan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1, dan oleh
karenanya transaksi pembelian saham baru dapat dilakukan apabila (i) persetujuan dari RUPSLB yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan
No. IX.E.2, (ii) diperolehnya persyaratan pendahuluan berdasarkan Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 5 Agustus
2008 antara PT AMS dengan Perseroan; (iii) diperolehnya persetujuan dari para kreditur atau pihak ketiga yang
berkepentingan dimana berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan terdapat ketentuan yang membatasi
Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Pembelian Saham (jika diperlukan).
Laporan Pendapat Hukum selengkapnya dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini

8.

PANDANGAN DIREKSI DAN PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setelah mempertimbangkan secara hati-hati sejumlah faktor, termasuk antara lain penilaian atas harga saham
dan pendapat kewajaran atas Transaksi yang dikeluarkan oleh Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan selaku Penilai
Independen, maka Direksi berkeyakinan bahwa rencana Transaksi ini akan memberikan dampak yang positif bagi
perkembangan Perseroan ke depan.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material sehubungan dengan
rencana Transaksi telah diungkapkan dan informasi material tersebut adalah benar, dapat dipertanggungjawabkan
dan tidak menyesatkan.
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9.

DAMPAK KEUANGAN DARI TRANSAKSI

Berikut ini merupakan ringkasan Laporan Keuangan Proforma Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor
Akuntan Publik Yansen Pasaribu berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Mei 2008 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yansen Pasaribu dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Neraca
(dalam Rupiah)

Uraian
AKTIVA
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Biaya dibayar di muka
Uang Muka
Taksiran tagihan pajak penghasilan
Investasi
Aktiva tetap
Aktiva tidak lancar lainnya
Aktiva pajak tangguhan
Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN
Utang usaha
Utang pajak
Uang muka diterima dimuka
Biaya yang masih harus dibayar
Utang lain-lain
Penyisihan estimasi pesangon
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
Modal Disetor
Tambahan Modal Disetor
Pengaruh selisih nilai transaksi entitas sepengendali
Laba ditahan
Laba tahun berjalan
Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Sebelum

Setelah

Setelah

PUT I

PUT I

Akuisisi

164.192.103.611
282.395.869
451.693.664
126.057.200
28.663.585
28.244.325
5.233.866
113.332.764
283.114.318
140.571.965
165.651.411.167

22.832.103.611
282.395.869
451.693.664
126.057.200
28.663.585
28.244.325
5.233.866
141.360.000.000
113.332.764
283.114.318
140.571.965
165.651.411.167

127.862.698.936
168.072.960.696
2.006.337.655
38.706.823.363
8.740.823.363
5.536.698.663
2.649.962.276
5.233.866
43.880.761.380
2.739.310.496
705.269.965
400.306.389.010

75.326.012
111.794.029
3.906.556
30.927.686
1.560.216.461
48.163.770
1.830.334.696

75.326.012
111.794.029
3.906.556
30.927.686
1.560.216.461
48.163.770
1.830.334.696

122.612.913.281
6.242.748.855
724.250.953
934.851.543
19.368.610.545
4.692.083.070
154.575.458.247

101.750.000.000
58.703.673.873
175.523.450
3.963.270.839
(785.289.681)
163.807.178.482
165.651.411.167

101.750.000.000
58.703.673.873
175.523.450
3.963.270.839
(785.289.681)
163.807.178.482
165.651.411.167

101.750.000.000
58.703.673.873
(51.876.534.833)
3.963.270.839
(785.289.682)
111.755.120.198
400.306.389.010

Laporan Laba Rugi
(dalam Rupiah)

Uraian
Penjualan bersih
Beban pokok penjualan
Laba Kotor
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba usaha
Selisih Kurs
Pendapatan bunga
Administrasi bank
Lain-lain
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan

Sebelum

Setelah

Setelah

PUT I
233.819.212
227.771.884
6.047.328
21.532.610
1.419.962.311
(1.435.447.593)
(11.614.323)
455.786.216
(1.227.233)
55.191.882
(937.311.051)
148.307.428

PUT I
233.819.212
227.771.884
6.047.328
21.532.610
1.419.962.311
(1.435.447.593)
(11.614.323)
455.786.216
(1.227.233)
55.191.882
(937.311.051)
148.307.428

Akuisisi
298.856.368.557
237.321.811.038
61.534.557.519
10.061.748.804
8.766.384.882
42.706.423.833
(542.118.646)
904.383.352
(1.227.233)
1.216.445.046
44.283.906.352
(12.519.452.243)

(789.003.623)

(789.003.623)

31.764.454.109

3.713.943

3.713.943

(19.528.360.697)

-

-

(13.021.383.093)

(785.289.681)

(785.289.681)

(785.289.682)

Laba sebelum Hak Pemegang Saham Minoritas atas
Rugi anak perusahaan yang dikonsolidasikan
Hak Pemegang Saham Minoritas
Penyesuaian Proforma yang terjadi dari transaksi
restrukturisasi entitas sepengendali
Laba Bersih
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Perseroan memperoleh dana hasil PUT I sebesar Rp141.525.000.000 yang selanjutnya digunakan 99,88% untuk
akuisisi PT MNK dengan harga USD 15.200.000 atau ekuivalen Rp141.360.000.000 sedangkan sisanya 0,12%
digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk operasional Perseroan.
Setelah transaksi dilakukan total asset Perseroan akan meningkat dari Rp165.651.411.167,- menjadi
Rp400.032.789.010,-, atau terjadi kenaikan sebesar 141,66%. Peningkatan Kewajiban sebesar 8.345,20% dari
Rp1.830.334.696 sebelum akusisi menjadi sebesar Rp154.575.458.247 setelah terjadnya akuisisi. Ekuitas
Perseroan dari Rp163.807.178.482,- sebelum akuisisi menjadi sebesar Rp111.755.120.198 atau terjadi
penurunan sebesar 31,80%.
Penjualan bersih meningkat dari Rp233.819.212,- menjadi Rp298.856.268.557,- atau terjadi kenaikan sebesar
127.715,15%. Posisi keuangan Perseroan akan berubah dari mencatatkan Rugi Usaha sebesar Rp1.435.447.593
menjadi sebesar Rp42.706.423.833,-.

10.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal
18 September 2008 pukul 16.30 WIB, bertempat di Jakarta.
Dalam RUPSLB tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham atas hal-hal sebagai
berikut:
1.

Perubahan Anggaran Dasar antara lain Pasal 1 dan Pasal 4 dalam rangka peningkatan modal dasar
Perseroan.

2.

a. Penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I Perseroan dalam
rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
b. Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I yang antara lain untuk membeli saham PT Multi
Nitrotama Kimia yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi yang mempunyai Benturan
Kepentingan.

3.

Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal 2 September 2008 pukul 16.00 WIB
berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 September 2008. Pemegang
saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan cara
mengisi blangko Surat Kuasa dan Form Surat Pernyataan Independen yang disediakan oleh Perseroan dan
mengembalikannya ke kantor Perseroan, sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.
Tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan RUPSLB adalah sebagai berikut :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pengumuman RUPSLB dan informasi kepada pemegang saham
sehubungan PUT I, Transaksi Material dan Transaksi Yang
Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana telah diumumkan
dalam prospektus ringkas di surat kabar.
Pemberitahuan ke Bapepam dan LK dan BEI sehubungan dengan
pelaksanaan RUPSLB dan agendanya.
Panggilan RUPSLB dan tambahan informasi kepada pemegang
saham di surat kabar.
Penyampaian bukti iklan di surat kabar ke Bapepam dan LK.
Iklan Tambahan Informasi di surat kabar.
Pelaksanaan RUPSLB.

18

:

7 Agustus 2008

:

1 September 2008

:

3 September 2008

:
:
:

4 September 2008
16 September 2008
18 September 2008

PT TD RESOURCES Tbk

11.

PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI
MENGENAI TRANSAKSI

Para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi ini dapat menghubungi
Sekretaris Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:
PT TD Resources Tbk
Plasa Bumi Daya Lantai 16
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta 10310
Telepon: +62 21 391 5407
Faksimili: +62 21 398 34117
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IV.

Pernyataan Hutang

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Yansen Pasaribu per tanggal 31 Mei 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan
keuangan konsolidasi tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewajiban sebesar
Rp1.830.334.696,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan
puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KEWAJIBAN
(dalam Rupiah)

Kewajiban Lancar
Hutang Usaha

75.326.012

Hutang lain-lain

1.560.216.461

Hutang Pajak

111.794.029

Biaya harus dibayar

30.927.868

Uang Muka Pelanggan

3.906.556

Jumlah Kewajiban Lancar

1.782.170.926

Kewajiban Tidak Lancar
Kewajiban manfaat karyawan

48.163.770

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

48.163.770

Jumlah Kewajiban

1.830.334.696

HUTANG USAHA
Hutang Usaha yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga per tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar
Rp75.326.012,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah). Berdasarkan jangka
waktu, rincian hutang pihak ketiga menjadi sebagai berikut:
Mata Uang Asing
Uraian
Pihak ketiga
Lokal
Impor
Jumlah

Rupiah

Jumlah

Ekuivalen Dalam
Rupiah

Jumlah Dalam
Rupiah

75.326.012
75.326.012

75.326.012
Mata Uang Asing

Uraian
Belum Jatuh Tempo
Jatuh Tempo:
1 – 30 hari
31 – 60 hari
Lebih dari 60 hari
Jumlah

Rupiah

Jumlah

75.326.012
75.326.012

Ekuivalen Dalam
Rupiah

Jumlah Dalam
Rupiah

75.326.012
75.326.012
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HUTANG LAIN-LAIN
Hutang lain-lain yang masih harus dibayar Perseroan sampai dengan tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar
Rp1.560.216.461,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh satu
rupiah). Berikut adalah rincian akun hutang lain-lain Perseroan:
(dalam Rupiah)

Keterangan

Jumlah

Hutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa:
Anton Santoso
PT Tiga Daya Semesta
Pihak Ketiga:
Langlang Wilangkoro
Jumlah Hutang Lain-lain

436.170.526
432.283.785
691.762.150
1.560.216.461

HUTANG PAJAK
Hutang pajak Perseroan per tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar Rp111.794.029,- (seratus sebelas juta tujuh
ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

Keterangan

Jumlah

Hutang Pajak
Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2)
Pasal 21
Pasal 23/26
Jumlah Hutang Pajak

1.080.000
110.045.779
668.250
111.794.029

Semua hutang usaha per 31 Mei 2008 telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan sampai dengan tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar Rp30.927.868,(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
UANG MUKA PELANGGAN
Uang muka pelanggan per tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar Rp3.906.556,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu
lima ratus lima puluh enam rupiah).
KEWAJIBAN MANFAAT KARYAWAN
Kewajiban Manfaat Karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar Rp48.163.770,- (empat puluh
delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang dihitung berdasarkan perhitungan
aktuaris independen yang dilakukan PT Jasa Aktuaria dan PT RAS Consulting.
SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 MEI 2008 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.
DARI TANGGAL 31 MEI 2008 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN
TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG
TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH
DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI DAN
PROSPEKTUS INI.
MELIHAT PADA KEADAAN LIKUIDITAS PERSEROAN DAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN
DATANG, MANAJEMEN SANGGUP MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.
ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG
MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.
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V.

Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen

Pembahasan analisa keuangan di bawah ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2008, 31 Desember 2007 dan 2006, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yansen Pasaribu, di Jakarta, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kecuali
dinyatakan lain, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan Perseroan adalah terkonsolidasi sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1.

UMUM

Kegiatan Usaha
Perseroan (dahulu bernama “PT Okansa Persada Tbk”) berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia, dan didirikan
berdasarkan Akta No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di
Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003, didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.
TDP 09031541015 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 237/BH.09.03/II/2003 tanggal
10 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004,
Tambahan Berita Negara No. 2738.
Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Andalia Farida,
SH, MH, Notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian terhadap ketentuan UUPT dan peraturan di bidang pasar
modal.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terakhir, kegiatan usaha utama Perseroan adalah
umum dan jasa.

perdagangan

Kantor pusat Perseroan terletak di Plasa Bumi Daya Lt. 16, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Perekonomian Indonesia
Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan kuartal II ditandai dengan tingginya inflasi yang
mencapai 7,34% (per akhir Juni 2008) yang dipicu oleh naiknya harga BBM dan tren kenaikan harga bahan
pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Tingginya angka inflasi diperkirakan akan terus berlangsung
sampai akhir tahun 2008 akibat dari volatilitas harga minyak dunia yang menimbulkan potensi kenaikan harga
BBM lanjutan di dalam negeri.
Tingginya suku bunga pinjaman yang menyertai kenaikan tingkat inflasi, serta ketidakpastian pasokan energi listrik
akhir-akhir ini akan memberikan beban yang lebih besar pada sektor riil sehingga pelaku industri akan mengurangi
ekspansi usaha yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara umum. Beberapa sektor usaha
diperkirakan akan melakukan evaluasi terkait kondisi tersebut agar tetap memiliki daya saing sehingga mampu
bertahan di tengah berbagai kesulitan saat ini. Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan akan mampu tumbuh
secara berkesinambungan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada saat ini serta peluang yang timbul
dari rencana Pemerintah yang berkaitan langsung dengan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Catatan atas laporan keuangan Perseroan berisi ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Beberapa dari kebijakan ini
sangat penting bagi penyajian kondisi keuangan Perseroan.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan: (1) konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian,
dan (2) berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis
lain seperti yang diucapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
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Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus
kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia
mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan
kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, serta
jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil sebenarnya dapat berbeda dari jumlah yang
diestimasi.
Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perseroan dan Anak perusahaan di mana:
-

Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan
lebih dari 50% (lima puluh persen) dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, atau

-

Perseroan hanya memiliki kepemilikan sama dengan atau kurang dari 50% (lima puluh persen), tetapi
Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan.

Laporan keuangan Anak perusahaan mulai dikonsolidasi dari tanggal ketika kendali diperoleh dan didekonsolidasi
dari tanggal di mana kendali Perseroan berakhir. Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antara
Perseroan dan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi.
Hak pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan historis aktiva bersih.
Hak minoritas akan disesuaikan untuk bagian minoritas dari perubahan ekuitas. Kerugian yang menjadi bagian
minoritas yang melebihi hak minoritas dialokasikan kepada bagian Perseroan.
Apabila diperlukan, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan Anak perusahaan agar kebijakan
akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan.
Saldo dan transaksi yang material antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi, dieliminasi untuk
mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Anak perusahaan sebagai satu entitas bisnis.

3.

PAJAK TANGGUHAN

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada saat nilai aktiva
direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang
berlaku substantif telah diberlakukan pada tanggal neraca.

4.

PENDAPATAN DAN BEBAN

Penghasilan dari penjualan barang diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Beban diakui pada
saat terjadinya.

5.

HASIL OPERASI

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:
(dalam Rupiah)

31 Mei
Penjualan Bersih
Beban Usaha
Laba (Rugi) Usaha
Pendapatan (Beban) Lain-lain
Laba (Rugi) Bersih
Jumlah Aktiva
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas

31 Desember

2008

2007

2006

2005

2004

233.819.212
1.441.494.921
(1.435.447.593)
498.136.542
(785.289.681)
24.126.411.167
1.830.334.696
22.282.178.481

11.015.195.718
3.157.778.811
(87.013.914)
3.912.215.577
2.997.713.317
25.334.707.412
2.249.627.319
23.067.468.162

11.623.569.179
2.894.543.690
(178.686.760)
1.235.828.160
932.899.157
21.536.267.685
1.473.555.454
20.044.024.346

5.675.774.589
2.033.342.218
576.430.371
(288.480.554)
235.123.131
14.469.568.548
4.300.284.232
10.169.284.316

8.195.977.606
651.948.251
263.349.319
(447.727.190)
184.476.309
10.911.090.045
10.863.554.811
47.535.234
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Penjualan
Penjualan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar
Rp233.819.212,-, sedangkan pada periode dua belas bulan pada tahun 2007 adalah Rp11.015.195.718,- atau
mengalami penurunan sebesar 5,23% dibandingkan dengan periode dua belas bulan pada tahun 2006 sebesar
Rp11.623.569.179,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya rencana Perseroan untuk mengakuisisi PT MNK.
Penjualan pada tahun 2006 sebesar Rp11.623.569.179,- meningkat sebesar 100,79% dibandingkan dengan tahun
2005 yang berjumlah Rp5.675.774.589,-. Hal ini disebabkan menurunnya margin yang diperoleh Perseroan pada
tahun 2006, sejalan dengan penjualan produk baru yang berhasil disosialisakan Perseroan.

Penjualan
11.623.569.179
11.015.195.718

5.675.774.589

2007

2006

2005

Penjualan

Laba Kotor
Laba kotor Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar
Rp6.047.328,-, sedangkan pada periode dua belas bulan pada tahun 2007 adalah Rp3.070.764.897,- atau
mengalami peningkatan sebesar 13,07% dibandingkan dengan periode dua belas bulan pada tahun 2006 sebesar
Rp2.715.856.930,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan yang dilakukan Perseroan
terhadap barang-barang yang memiliki margin besar.
Laba kotor pada tahun 2006 sebesar Rp2.715.856.930 meningkat sebesar 4,14% dibandingkan dengan tahun
2005 yang berjumlah Rp2.609.772.589,-. Hal ini disebabkan menurunnya margin yang diperoleh Perseroan pada
tahun 2006, sejalan dengan pengembangan beberapa produk baru yang disosialisasikan kepada pelanggan
sebagai prospek penjualan.

Laba Kotor

3.070.764.897

2.715.856.930
2.607.772.589

2007

2006

Laba Kotor
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Beban Usaha
Beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar
Rp1.441.494.921,-, sedangkan pada periode dua belas bulan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp3.157.778.811,atau terjadi peningkatan sebesar 9,09% dibandingkan beban usaha pada periode dua belas bulan pada tahun
2006 sebesar Rp2.894.543.690,-. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan aktivitas perusahaan pada
tahun 2007 dan penggunaan tenaga ahli jasa konsultan dari PT Navindo Technologies.
Beban usaha Perseroan di tahun 2006 sebesar Rp Rp2.894.543.690,- atau terjadi peningkatan sekitar 42,35%
dibandingkan dengan tahun 2005 yang berjumlah Rp2.033.342.218,-. Hal ini disebabkan oleh adanya
peningkatan biaya operasional dan biaya penyusutan sehubungan dengan penambahan aktiva tetap serta biaya
pengiriman yang meningkat karena kenaikan tarif sehubungan dengan naiknya biaya bahan bakar serta biaya
kantor lainnya seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Beban Usaha

3.157.778.811
2.894.543.690

2.033.342.218

2007

2006

2005

Beban Usaha

Laba (Rugi) Usaha
Rugi usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2008 adalah sebesar
Rp1.435.447.593,-, sedangkan rugi usaha untuk periode dua belas bulan pada tahun 2007 adalah sebesar
Rp87.013.914,-, atau terjadi penurunan sebesar 51,30% dibandingkan periode dua belas bulan pada tahun 2006
sebesar Rp178.686.760,-. Hal ini terutama disebabkan oleh sebagian besar barang yang tersedia untuk dijual
berhasil dilepas ke pasaran.
Perseroan mencatat rugi usaha pada tahun 2006 sebesar Rp178.696.760 atau terjadi penurunan laba 131,00%
dari laba usaha yang dicatat Perseroan pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp576.403.371. Hal ini terutama
disebabkan oleh penambahan armada bagian pemasaran dan pelayanan purna jual sebagai jaminan atas produk
perusahaan yang dipasarkan. Penurunan juga dikarenakan meningkatnya biaya penyusutan atas penambahan
aktiva perusahaan.

Laba (Rugi) Usaha

576.403.371

2007

2006

87.013.914
178.686.760

Laba (Rugi) Usaha
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Pendapatan/(Beban) Lain-lain Bersih
Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2008 adalah
sebesar Rp498.136.542,-, sedangkan pada periode dua belas bulan pada tahun 2007 adalah Rp3.912.215.577,atau terjadi peningkatan sebesar 216,57% dibandingkan periode dua belas bulan pada tahun 2006 yang
berjumlah Rp1.235.828.160,-. Hal ini terutama diebabkan oleh adanya keuntungan atas penjualan aktiva tetap dan
surat berharga pada tahun 2007.
Perseroan Perseroan mencatat beban lain-lain bersih sebesar Rp288.480.554,- pada tahun 2005 dan sebesar
Rp1.235.828.160,- pada tahun 2006, atau terjadi peningkatan sebesr 528,39%. Hal ini terutama disebabkan oleh
peningkatan pendapatan sewa atas aktiva dan peningkatan atas selisih kurs karena seluruh transaksi
perdagangan Perseroan dilakukan dengan beberapa mata uang asing.

Pendapatan/Beban Lain-lain Bersih

3.912.215.577

1.235.828.160

288.480.554
2007

2006

2005

Pendapatan/Beban Lain-lain Bersih

Laba (Rugi) Bersih
Rugi bersih Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2008, adalah
sebesar Rp785.289.681,-, sedangkan untuk periode dua belas bulan pada tahun 2007 adalah Rp2.996.637.364,.atau terjadi peningkatan sebesar 221,67% dibandingkan laba bersih periode dua belas bulan pada tahun 2006
sebesar Rp932.899.157,- . Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan dan laba atas penjualan aktiva tetap
berupa unit kondominium perkantoran Menara Sudirman.
Perseroan mencatat laba bersih pada tahun 2006 sebesar Rp932.899.157,- atau terjadi peningkatan sebesar
296,21% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2005 sebesar Rp235.123.131,-. Hal ini disebabkan
adanya peningkatan pendapatan lain-lain yang berasal dari sewa unit kondominium perkantoran sebesar
Rp855.026.687,- dan laba selisih kurs sebesar Rp103.408.889,-.
Laba (Rugi) Bersih

2.997.713.317

932.899.157

235.123.131

2007

2006

Laba (Rugi) Bersih
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6.

KONDISI KEUANGAN

Aktiva
Total Aktiva Perseroan per tanggal 31 Mei 2008 adalah Rp24.126.411.167,-. Perseroan mencatat total aktiva pada
tahun 2007 adalah sebesar Rp25.334.707.412,- atau terjadi peningkatan sebesar 17,64% atau sebesar
Rp3.798.439.727,- menjadi sebesar Rp21.536.267.685,- pada tahun 2006. Hal ini terutama disebabkan oleh
kenaikan saldo kas dan setara kas yang merupakan hasil dari penjualan aktiva tetap dan surat berharga.
Total Aktiva pada tahun 2006 sebesar Rp21.536.267.685,- atau terjadi peningkatan sebesar meningkat 48,84%
menjadi sebesar Rp14.469.568.548,- pada tahun 2005. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah
deposito pada PT Bank Mandiri Tbk yang pada tahun 2006 berjumlah USD. 403,755.00 atau Rp. 3.641.870.280
dan rekening koran USD. 175,435.00 atau ekuivalen Rp. 1.582.428.752.
Aktiva
25.334.707.412
21.536.267.685

14.469.568.548

2007

2006

2005

Aktiva

Kewajiban
Total Kewajiban Perseroan per 31 Mei 2008 adalah Rp1.830.334.696,-. Total Kewajiban per 31 Desember 2007
adalah sebesar Rp2.249.627.319,-, atau meningkat sekitar Rp776.071.865,- atau sekitar 52,66% dibanding tahun
2007 yaitu Rp1.473.555.454,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya hutang PPN (khususnya atas penjualan
aktiva tetap) yang baru dibayarkan pada tahun 2008.
Total Kewajiban per 31 Desember 2006 terjadi penurunan kewajiban sebesar 65,73% menurun sekitar
Rp2.826.728.778,- dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp4.300.284.232,-. Hal ini terutama disebabkan oleh
pelunasan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh American Express Bank Ltd. Sebesar USD 300,000.00 atau
ekuivalen Rp. 2.949.000.000,-.

Kew ajiban
4.300.284.232

2.249.627.318
1.473.555.454

2007

2006

Kew ajiban
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Ekuitas
Total Ekuitas Perseroan per 31 Mei 2008 adalah sebesar Rp22.282.178.481,-. Total Kewajiban per 31 Desember
2007 adalah sebesar Rp23.067.468.162,-, atau terjadi peningkatan sebesar Rp3.023.443.816,- atau 15,08%
dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp20.044.024.346,-. Hal ini terutama disebabkan oleh diperolehnya laba hasil
penjualan aktiva tetap tahun 2007 sebesar Rp2.340.589.107,- dan penjualan surat berharga sebesar
Rp572.807.000,-.
Total Ekuitas per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp9.874.740.030,- atau terjadi peningkatan sebesar 97,10%
dibanding pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp10.169.284.316,-. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp8.500.000.000,- dan laba tahun berjalan sebesar
Rp932.899.157,-.

Ekuitas
23.067.468.162
20.044.024.346

10.169.284.316

2007

2006

2005

Ekuitas

7.

Good Corporate Governance

Berikut ini adalah Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG yang dilakukan Perseroan :
1.

Keterbukaan (Transparency)

2.

-

Perseroan senantiasa berupaya untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
kurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.

-

Informasi yang diungkapkan meliputi tapi tidak harus terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi,
misi, sasaran usaha dan strategi perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,
pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem
pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian
penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan.

-

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan
rahasia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

-

Kebijakan Perseroan senantiasa diupayakan dalam bentuk tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak
yang berkepentingan (stakeholders) yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Akuntabilitas (Accountability)
-

Manajemen senantiasa menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing komponen
organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi usaha.

-

Semua komponen organisasi Perseroan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan
memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

-

Manajemen berupaya untuk meningkatkan sistem penilaian kinerja dari semua jajaran Perseroan
berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perseroan (corporate values).
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3.

Tanggung Jawab (Responsibility)
-

4.

5.

8.

Perseroan senantiasa memposisikan diri sebagai good corporate citizen (warga negara perseroan yang
baik), termasuk diantaranya kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)
-

Manajemen senantiasa menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun
dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of
interest).

-

Manajemen dalam mengambil keputusan senantiasa berupaya untuk bersikap obyektif dan bebas dari
segala tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)
-

Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan
dan kewajaran (equal treatment).

-

Perseroan senantiasa memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan
masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta mempunyai akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Manajemen Risiko

Metode yang digunakan Perseroan dalam mengelola risiko khususnya:
-

Pengembangan dan penerapan kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan berkenaan dengan standar
operasi Perseroan yang hati-hati.
Agar kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan operasional dilakukan dengan baik dan hati-hati, Perseroan
memastikan bahwa standar prosedur operasi yang ada telah mengacu kepada ketentuan Perseroan. Standar
tersebut dikaji secara berkala dan dilakukan perbaikan serta penyesuaian seperlunya sesuai dengan kondisi
yang sedang berjalan. Pemantauan atas prosedur dan pelaksanaan operasi akan dilakukan oleh bagian
Komite Audit.

-

Program audit intern dan lingkungan pengendalian internal.
Program audit intern dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, apabila terdapat masalah atau
temuan yang perlu mendapat perhatian khusus, maka Direksi akan memerintahkan kepada Komite Audit
melakukan investigasi secara mendalam. Sedangkan pengendalian internal dilakukan secara langsung oleh
masing-masing kepala unit kerja atau menerapkan sistem pengawasan melekat. Disamping itu, unit Kerja
Kepatuhan akan dilibatkan dalam melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan operasional dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku.
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VI.

Risiko Usaha

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga
menghadapi berbagai risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional serta tingkat laba yang
dihasilkan. Dalam pada itu, terdapat beberapa risiko usaha yang penting untuk dpertimbangkan oleh para
pemodal yang telah maupun akan berinvestasi pada Perseroan. Berikut ini adalah beberapa risiko usaha yang
telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja keuangan
Perseroan.

1.

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan lain yang produknya sejenis dengan Perseroan,
namun dengan merk lain. Perkembangan teknologi dan pemasaran dari pesaing dapat mengurangi pangsa pasar
Perseroan sehingga dapat mengurangi penjualan Perseroan yang pada akhirnya akan berdampak negatif
terhadap keuangan Perseroan.

2.

Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan barang

Perseroan melakukan estimasi biaya yang mengacu kepada informasi yang dari pemasoknya serta berdasarkan
pengalaman Perseroan sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa estimasi Perseroan maupun informasi yang
diperoleh Perseroan adalah tepat. Kenaikan harga dapat mengakibatkan meningkatnya biaya, sehingga
mengurangi pendapatan Perseroan.

3.

Risiko Pembayaran

Risiko pembayaran dapat terjadi akibat tertundanya atau tidak terbayarnya tagihan Perseroan yang
mengakibatkan meningkatnya cost of fund dan dapat menimbulkan piutang bermasalah sehingga dapat
mengurangi laba Perseroan. Pembayaran oleh pelanggan pada umumnya telah diatur dalam kontrak antara
Perseroan dengan pelanggannya walaupun demikian tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan
pembayaran tepat waktu sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap arus kas dan kinerja keuangan
Perseroan.

4.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah, baik dalam bidang industri, tenaga kerja, fiskal dan moneter, tarif
impor serta bidang terkait lainnya, akan mempunyai dampak langsung terhadap kinerja Perseroan secara
keseluruhan. Pada tahun 2005, Pemerintah sepakat mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang menyebabkan
inflasi semakin tinggi sehingga menyebabkan peningkatan biaya untuk kegiatan usaha Perseroan, demikian pula
kenaikan tarif impor, perubahan perpajakan akan menaikkan harga beli barang dagangan sehingga
mengharuskan Perseroan untuk menaikkan harga jual kepada pelanggan. Hal ini menyebabkan daya beli
pelanggan berkurang yang akan berdampak pada penjualan Perseroan yang pada akhirnya akan berakibat negatif
terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5.

Risiko Berkurangnya Pesanan dari Pelanggan Berulang

Penurunan atau berkurangnya pesanan dari pelanggan lama yang secara berkesinambungan dapat
mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Perolehan pesanan dari pelanggan berulang merupakan salah satu
strategi Perseroan untuk meningkatkan perolehan pendapatan Perseroan. Walaupun demikian tidak ada jaminan
bahwa pelanggan hanya memesan barang dari Perseroan sehingga hal ini akan mempengaruhi arus kas operasi
dan kinerja keuangan Perseroan.
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6.

Risiko Ekonomi

Perseroan, lingkungan kegiatan usaha, dan aset-asetnya berada di wilayah Indonesia. Karena itu, ketidakstabilan
politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri seperti ketidakstabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif
dasar listrik, reaksi terhadap perang, terorisme, dan tindakan anarkis, negosiasi ulang atau pembatalan atas
konsesi dan kontrak yang masih berlangsung, ketidakpastian perpajakan, dapat berdampak langsung terhadap
usaha Perseroan.
Ada beberapa ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia di masa lalu yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya. Tidak ada kepastian bahwa ketidakstabilan di Indonesia tidak akan terulang kembali. Ketidakstabilan
politik, ekonomi, dan keamanan tersebut dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha Perseroan di dalam
negeri dan investor (pemasok enggan melakukan kerjasama lagi dengan Perseroan). Hal ini akan berakibat
negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

7.

Risiko Sosial & Politik

Gejolan sosial & politik dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini dapat mengakibatkan turunnya
berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Apabila hal tersebut terjadi maka apat mengurangi pendapatan
Perseroan, seperti adanya perubahan kebijakan pemerintah sebagai akibat dari pergantian pejabat pemerintah,
masalah dalam pemilihan pejabat/pimpinan pemerintahan maupun lembaga daerah, masalah pembebasan tanah,
masalah perburuhan dan lain-lain.

8.

Risiko Sumber Daya Manusia

Ketidak tersediaan sumber daya manusia Perseroan untuk mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan
kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada
akhirnya dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

9.

Risiko Bencana Alam, Termasuk Tetapi Tidak Terbatas pada Banjir, Gempa Bumi, dan Kebakaran

Kegiatan perdagangan Perseroan dilakukan melalui kantor operasionalnya dan didukung oleh sarana dan
prasarana berupa kendaraan dan perlengkapan. Risiko bencana alam mungkin dapat terjadi mengingat barang
dagangan Perseroan adalah peralatan laboratorium. Apabila bencana alam terjadi terhadap sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh Perseroan di atas maka akan menganggu kelancaran kegiatan perdagangan sehingga dapat
mengurangi pendapatan Perseroan yang pada akhirnya akan memberi dampak negatif terhadap keuangan
Perseroan. Hal ini juga akan merugikan Perseroan mengingat sarana dan prasarana Perseroan merupakan
sebagian besar aset yang dimiliki Perseroan.
Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko yang dihadapi oleh perseroan dan tidak ada lagi risiko
yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.
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VII.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor
Independen

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil
keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal
10 September 2008 atas Laporan Keuangan yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2008 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yansen Pasaribu dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang perlu diungkapkan
dalam prospektus ini.
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VIII.
1.

Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan
Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama “PT Okansa Persada Tbk”) berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia, dan didirikan
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat dihadapan Sugito
Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003,
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan dengan No. TDP 09031541015 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.
237/BH.09.03/II/2003 tanggal 10 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan No. 2738.
Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Andalia Farida,
SH, MH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-00673.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0070410.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 12 Agustus 2008, para pemegang saham Perseroan
telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang pasar modal.
Dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang
perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan
dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
a.

Berusaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor,
pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosir, distributor, dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas
tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, secara amanat atau komisi.

b.

Berusaha dalam bidang pembangunan, yang meliputi bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada
umumnya (general contractor), pemborong bidang pertambangan umum, pemasangan komponen bangunan
berat/heavy lifting, pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industry estate),
gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya, bendungan, jembatan,
jalan, taman, dermaga laut. Pelabuhan udara, instalasi air minum, gas, listrik, telekomunikasi, pengairan,
pengembangan wilayah, pemukiman, konstruksi besi dan baja termasuk pekerjaan-pekerjaan pembebasan,
pembukaan, pengurugan dan pemerataan, pembangunan lapangan golf, pembangunan sarana-prasarana
jaringan telekomunikasi;

c.

Berusaha dalam bidang industri batik, industri farmasi dan obat-obatan, industri garmen dan pakaian jadi,
industri haspel, industri karet dan barang-barang dari karet, industri kerajinan tangan, industri kertas, industri
kimia dan industri karton, industri barang galian bukan logam, industri Komputer dan peripheral, industri
logam dan baja, industri makanan dan minuman, industri mesin-mesin, industri mesin listrik, industri meubel
dan furniture, industri peralatan rumah tangga, industri peralatan listrik, industri plastic dan fibre, industri
perkakas, dan perabotan, industri pengolahan kelapa sawit, industri roti dan kue, industri pengolahan cocoa
dan coklat, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri perakitan komponen
jadi (elektronika), industri peralatan control polusi dan korosi, industri radio dan televisi, industri rokok, industri
sarung tangan, industri semen, industri sepatu dan sandal dan industri tekstil.

d.

Berusaha dalam bidang pertambangan yang meliputi, pertambangan nikel, batubara, timah, logam, emas,
perak, pasir besi dan bijih besi, tanah liat, granit, gamping, pasir, bijih uranium, dan thorium, eksplorasi dan
eksploitasi air mineral dan tambang non migas, teknologi perforasi, pengeboran;

e.

Berusaha dalam bidang pertanian, industri pertanian, agroindustri, agrobisnis, peternakan perikanan
darat/laut dan pertambakan, pembenihan dan budi daya biota air tawar, kehutanan, peternakan unggas,
perkebunan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan budi daya mutiara, peternakan budidaya walet;

f.

Berusaha dalam bidang penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis, foto kopi,
sablon, offset, percetakan majalah-majalah dan tabloid, pencetakan dokumen, pencetakan buku-buku;

g.

Berusaha dalam bidang transportasi, angkutan darat (pipa), transportasi penumpang, transportasi
pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan;
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h.

Berusaha dalam bidang perbengkelan, perawatan pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan
bermotor, show room kendaraan bermotor, pemasangan dan penjualan assesories kendaraan, perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, pemeliharaan dan penyediaan suku
cadang pesawat ringan penyediaan suku cadang alat-alat berat dan pengecatan kendaraan bermotor;

i.

Berusaha dalam bidang jasa agen property, jasa hiburan, jasa kebersihan, jasa telekomunikasi umum, jasa
teknologi informasi dan internet content, jasa persewaan kendaraan bermotor, jasa boga, jasa
pengembangan bisnis, jasa pengolahan data, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor,
jasa penjualan tiket dan tour, jasa e-commerce, jasa konsultasi bidang arsitek, design dan interior, jasa
konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen
perusahaan, jasa konsultasi bidang manejemen operasi dan pemeliharaan property, jasa konsultasi bidang
restoran dan makanan, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen
sumber daya manusia, dan jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, jasa konsultasi bidang
konstruksi/sipil, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang perencanaan dan
pengawasan pembangunan, jasa konsultasi bidang studi perencanaan, jasa konsultasi bidang komputer dan
rekayasa informatika, jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi DKI Jakarta dengan No. 02510/1.824.51 tertanggal 8 Juli 2005.
Kantor pusat Perseroan terletak di Plasa Bumi Daya Lt. 16, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

2.

Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham sejak awal pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Tahun 2003
Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Okansa Persada No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat
dihadapan Soegito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003
tanggal 16 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 237/BH.09.03/II/2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan Berita Negara No. 2738 (”Akta No. 36/2003”), Struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Anton Santoso
- Hena Dinata
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

2.000

200.000.000

499
1

49.900.000
100.000

99,80
0,20

500

50.000.000

100,00

1.500

150.000.000

Saham-saham yang telah diambil bagian dan ditempatkan oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana
tersebut di atas, telah disetor penuh secara tunai oleh Anton Santoso sebesar Rp49.900.000,- dan oleh Hena
Dinata sebesar Rp100.000,- ke dalam kas Perseroan sebagaimana disebutkan dalam neraca Laporan Keuangan
dan Laporan Auditor Independen 31 Desember 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dedy
Zeinirwan Santosa.
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Tahun 2004
a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Okansa Persada No. 52 tanggal 25 Mei 2004, dibuat
dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 10 Juni 2004
dengan No. C-UM.02.01.6598; dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II Kodya Jakarta Selatan tanggal 2 Pebruari 2006 diketahui bahwa para pemegang saham menyetujui
pemindahan hak atas saham milik Anton Santosa sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan)
saham kepada PT Okansa Capital Tbk dan Hena Dinata sebanyak 1 (satu) saham kepada PT Okansa Capital
Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham No. 53 tanggal 25 Mei
2004 dan Akta Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham No. 54 tanggal 25 Mei 2004 yang keduanya dibuat
dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Okansa Capital Tbk
- Anton Santoso
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

2.000

200.000.000

499
1

49.900.000
100.000

99,80
0,20

500

50.000.000

100,00

1.500

150.000.000

Keterangan:
Berdasarkan Akta No.53/2004, diketahui bahwa Anton Santoso telah memindahkan dan menyerahkan 498
(empat ratus sembilan puluh delapan) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dialihkan dengan harga Rp49.800.000,- (empat puluh sembilan juta
delapan ratus ribu rupiah) kepada PT Okansa Capital Tbk.
Berdasarkan Akta No. 54/2004, diketahui bahwa Hena Dinata telah memindahkan dan menyerahkan 1 (satu)
saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya
dialihkan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada PT Okansa Capital Tbk.
b.

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Okansa Persada No. 9 tanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan
Saut Hendrik Budi, SH, pengganti dari Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.C04306HT.01.04TG2005 tanggal 18 Februari 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1167/RUB.09.03/IX/2005 tanggal 26
September 2005, diketahui bahwa RUPSLB menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari
Rp200.000.000,- menjadi Rp1.000.000.000,- serta modal disetor dari Rp50.000.000,- menjadi
Rp250.000.000,- yang mana peningkatan modal ditempatkan sebesar Rp200.000.000,- diambil bagian
seluruhnya oleh Johan Purnama Santosa.
Dengan peningkatan modal di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Johan Purnama Santosa
- PT Okansa Capital Tbk
- Anton Santosa

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

10.000

1.000.000.000

2.000
499
1

200.000.000
49.900.000
100.000

80,00
19,96
0,04
100,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

2.500

250.000.000

Jumlah Saham dalam Portepel

7.500

750.000.000

Saham-saham yang telah diambil bagian dan ditempatkan oleh para pemegang saham pada Perseroan
tersebut diatas telah disetor penuh pada kas Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Laporan Keuangan
dan Laporan Auditor Independen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa. Pada tahun 2004 terdapat penambahan setoran tunai
dari Johan Purnama Santosa sebesar Rp200.000.000,-.
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Tahun 2005
a.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Okansa Persada No. 47 tanggal 23 Februari 2005, dibuat oleh
Sugito Tedjamulia, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Maret 2005
dengan No.C-UM.02.01.3059 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2005, diketahui bahwa para pemegang
saham menyetujui pemindahan saham-saham milik Johan Purnama Santosa sebanyak 2.000 (dua ribu)
saham kepada PT Prosperindo Utama dan pemindahan saham Anton Santosa sebanyak 1 (satu) kepada
PT Prosperindo Utama saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham
No.48 tanggal 23 Pebruari 2004 dan Akta Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham No.49 tanggal 23 Pebruari
2004 yang keduanya dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta, sehingga susunan
pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

10.000

1.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Prosperindo Utama
- PT Okansa Capital Tbk.

2.001
499

200.100.000
49.900.000

80,04
19,96

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

2.500

250.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

7.500

750.000.000

Keterangan:
Berdasarkan Akta No. 48/2005, diketahui bahwa Anton Santoso telah memindahkan dan menyerahkan 1
(satu) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau
seluruhnya dialihkan dengan harga Rp100.000,- (seratus rupiah) kepada PT Prosperindo Utama.
Berdasarkan Akta No. 49/2005, diketahui bahwa Johan Purnama Santoso telah memindahkan dan
menyerahkan 2.000 (dua ribu) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dialihkan dengan harga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kepada
PT Prosperindo Utama.
b.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Okansa Persada No. 5 tangggal 3 Mei 2005, dibuat oleh Sugito
Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.C-14487HT.01.04TH2005 tanggal 27 Mei 2005 Kodya Jakarta
Selatan di bawah No.1168/RUB.09.03/IX/2005 tanggal 26 September 2005, diketahui bahwa RUPSLB
Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000,- menjadi
Rp40.000.000.000,- modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.00.000,- menjadi Rp10.000.000.000,- serta
perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100.000,- per saham menjadi Rp200,-.
Dengan disetujuinya hal-hal tersebut di atas, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp200,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

200.000.000

40.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Prosperindo Utama
- PT Okansa Capital Tbk.

49.750.500
249.500

9.950.100.000
49.900.000

99,50
0,50

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

50.000.000

10.000.000.000

100,00

150.000.000

30.000.000.000

Jumlah Saham dalam Portepel

Saham-saham yang telah diambil bagian dan ditempatkan oleh para pemegang saham pada Perseroan
tersebut diatas, telah disetor penuh ke dalam kas Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Laporan
Keuangan dan Laporan Auditor Independen Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa. Pada tahun 2005 ini terdapat tambahan setoran
modal secara tunai dari PT Prosperindo Utama sebesar Rp9.750.000.000,-.
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Tahun 2006
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 16 Januari 2006, dibuat dihadapan Sugito
Tedjamulja SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keoutusan No. C-01878HT.01.04.Th.2006 tanggal 23 Januari
2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan Agenda
Pendaftaran No.108/RUB.09.03/II/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 (“Akta No. 39/2006”), para pemegang saham
Perseroan melalui RUPSLB Perseroan pada tanggal 6 Pebruari 2006 telah menyetujui adanya perubahan nominal
saham dari Rp200,- (dua ratus rupiah) menjadi Rp100,- (seratus rupiah) per saham serta menyetujui adanya
penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat (penawan umum perdana) melalui pasar modal sejumlah
85.000.000 (delapan puluh lima juta) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus rupiah)
dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham yang
ditawarkan kepada masyarakat.
Dengan disetujui perubahan nominal saham tersebut, struktur permodalan Perseroan sebelum dilakukannya
Penawaran Umum Perdana (sebelum go public) menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

400.000.000

40.000.000.000

99.501.000
499.000

9.950.100.000
49.900.000

99,50
0,50

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

100.000.000

10.000.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

300.000.000

30.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Prosperindo Utama
- PT Okansa Capital Tbk

Pada tahun 2006, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh
para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 39/2006 tersebut, Perseroan telah memperoleh surat
efektif melalui Surat Ketua Bapepam No. S-753/PM/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan telah melakukan pencatatan
di PT Bursa Efek Surabaya pada tanggal 17 April 2006 sebagaimana ternyata pada Prospektus Perseroan
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dimaksud.
Dengan adanya realisasi atau pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan pada tahun 2006 tersebut,
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum
Perdana (setelah go public) mengalami perubahan sebagaimana tercermin di dalam Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 yang telah diaudit dan disajikan kembali oleh Kantor
Akuntan Publik Yansen Pasaribu disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 (Laporan Keuangan
Perseroan tanggal 31 Desember 2007 dan 2006), dengan perincian sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

400.000.000

40.000.000.000

99.260.000
49.501.000
16.059.500
20.179.500

9.926.000.000
4.951.000.000
1.605.950.000
2.079.950.000

53,65
26,76
8,68
10,91

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

185.000.000

18.500.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

215.000.000

21.500.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Okansa Pacific Ltd
- PT Prosperindo Utama
- PT Okansa Capital Tbk
- Masyarakat

Saham-saham yang telah diambil bagian dan ditempatkan oleh para pemegang saham pada Perseroan setelah
terjadinya realisasi Penawaran Umum Perdana Perseroan pada tahun 2006 tersebut diatas, telah disetor penuh
secara tunai sesuai dengan porsi penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas ke dalam kas Perseroan
sebagaimana disebutkan dalam Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.
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Tahun 2007
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas, telah mengalami beberapa
kali perubahan dan perubahan terakhir kali pada tahun 2007 berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal
31 Desember 2007 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Adminitrasi Efek perseroan, maka
struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal
Persentase
(lembar)
(Rp)
(%)

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Okansa Pacific Ltd
- Huda Hardono
- Immaculata Tri Martiati
- Best Dragon Enterprise
- Masyarakat (dibawah 5,00%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

400.000.000

40.000.000.000

43.760.000
35.150.000
34.859.500
20.350.000
50.880.500
185.000.000
215.000.000

4.376.000.000
3.515.000.000
3.485.950.000
2.035.000.000
5.088.050.000
18.500.000.000
21.500.000.000

23,66
19,00
18,84
11,00
27,50
100,00

Tahun 2008
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.31 tanggal 30 Juni
2008, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, diketahui bahwa struktur permodalan
dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal
Persentase
(lembar)
(Rp)
(%)

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Okansa Pacific Ltd
- Daygain Ltd
- PT Ancora Resources
- Massive Holding Ltd
- Masyarakat (dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

400.000.000

40.000.000.000

43.760.000
35.150.000
34.859.500
16.000.000
55.230.500
185.000.000
215.000.000

4.376.000.000
3.515.000.000
3.485.950.000
1.600.000.000
5.523.050.000
18.500.000.000
21.500.000.000

23,66
19,00
18,84
8,65
29,85
100,00

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan berdasarkan DPS per tanggal 2 September 2008 yang
diterbitkan oleh BAE, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal
Persentase
(lembar)
(Rp)
(%)

Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- Daygain Limited
- PT Ancora Resources
- Massive Holdings Limited
- Masyarakat (dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

400.000.000

40.000.000.000

35.150.000
34.859.500
16.000.000
98.990.500
185.000.000
215.000.000

3.515.000.000
3.485.950.000
1.600.000.000
9.899.050.000
18.500.000.000
21.500.000.000

19,00
18,84
8,65
53,51
100,00

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana pada tahun 2006 sampai dengan tanggal penerbitan
Prospektus ini, peralihan saham Perseroan terjadi melalui transaksi jual beli saham di Bursa.
Peningkatan Modal Dasar akan dilakukan melalui RUPSLB pada tanggal 18 September 2008 dan pengeluaran
saham dalam rangka PUT I akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas peningkatan modal dasar dimaksud.
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3.
A.

Pemegang Saham Mayoritas yang Berbentuk Badan Hukum dan Asosiasi
Daygain Ltd (“Daygain”)

Riwayat Singkat
Daygain didirikan pada 5 Desember 2007 berdasarkan Akta Pendirian tanggal 5 Desember 2007 dengan Nomor
Perusahaan 1191980 dan berkedudukan di Hong Kong serta beralamat di Rm. 2102, Hong Kong Trade Centre
161-7 Des Voeux Road Central.

Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Business Registration Ordinance (Chapter 310), yang berlaku mulai tanggal 5 Desember 2007
sampai dengan 4 Desember 2008, Daygain memiliki kegiatan usaha yaitu perusahaan investasi (Investment
Holdings).

Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Notification of Change of Secretary and Director Form D2A tanggal 13 Desember 2007, susunan
Direksi dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
Direktur

:

Hamilton Commercial Limited

Sekretaris Perusahaan

:

T&Y Consultants Limited

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Daygain, adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham

Nilai Nominal HK$ 1.00 per saham
Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar

Jumlah Nominal
(HK$)

Persentase
%

10.000

10,000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Hamilton Commercial Limited

1

1

100,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1

1

100,00

9.999

9,999

Jumlah Saham dalam Portepel

B.

PT Ancora Resources (“Ancora”)

Riwayat Singkat
Ancora didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 27 Oktober 2007 dibuat dihadapan Catherina
Situmorang, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan keputusannya No. AHU-00516.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 4 Januari 2008 (“Akta Pendirian”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Ancora
Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan PT Ancora adalah menjalankan usaha dalam bidang Industri dan
Pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Ancora dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
a.

Menjalankan usaha dalam bidang industri penghasil energy, power plant, yang bersumber dari minyak, gas
bumi, uranium dan mineral lain, batu bara, panas bumi (geothermal), matahari (solar energy), angin (wind
power), air (hydro power), ombak (ocean energy), dan bio energy.

b.

Menjalankan usaha membangun, konstruksi, instalasi, produksi, pengelolaan, pemanfaatan, pemasaran,
penjualan, distribusi, dari industri penghasil energy, power plant yang terkait;
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c.

Berusaha dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi tambang-tambang migas dan non migas dan, memasarkan
hasil-hasilnya baik di dalam maupun di luar ekspor ke luar negeri termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
-

Tambang minyak, mineral dan gas alam:
Pertambangan minyak mineral dan gas alam, baik atas usaha sendiri maupun yang dilakukan atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak seperti produksi, pengelolaan, pengeboran, pemompaan sumur produksi,
penutupan sumur produksi, pengujian produksi, perombakan (dismantling), reparasi, penyemenan dan
pemasangan pipa selubung.

-

Pendistribusian mineral, gas dan bahan bakar minyak:
Pengembangan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas dan bahan bakar minyak meliputi
pemasaran, penjualan, perencanaan, pengembangan jalur distribusi, pipa transmigrasi dan distribusi gas
serta kegiatan bisnis penunjang.

-

Penyimpangan mineral, gas dan bahan bakar minyak:
Pengembangan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur mineral, dan bahan bakar minyak meliputi
perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan fasilitas penyimpanan dan
fasilitas transportasi mineral, gas serta kegiatan bisnis penunjang.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Ancora adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para
Pemegang Saham No. 41 tanggal 30 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di
Jakarta, yaitu sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah
Saham
(lembar)

Jumlah Nominal
(HK$)

Persentase
%

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Ancora Investindo International
- PT Ancora Kapital Indonesia

80.000.000

8.000.000.000

19.999.999
1

1.999.999.900
100

99,99
0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

20.000.000

2.000.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

60.000.000

6.000.000.000

Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat No.42 tanggal 30 Juni 2008 dibuat dihadapan
Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
Direksi
Direktur

: Gita Irawan Wirjawan
: Tjetjep Muljana
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C.

Massive Holding Ltd (“MHL”)

Riwayat Singkat
MHL didirikan pada 8 November 2005 berdasarkan Akta Pendirian MHL tanggal 1 Juli 2005 dan berkedudukan
British Virgin Island serta beralamat di kantor Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MHL adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar
MHL yaitu untuk melakukan setiap tindakan atau kegiatan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku di British
Virgin Islands, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
a.

membeli atau dengan kata lain memperoleh atau menjalankan seluruh atau sebagian bisnis/usaha, goodwill,
harta kekayaan dan kewajiban setiap orang, firma atau perusahaan; dengan mengajak, bergabung dengan
atau membentuk kerjasama (partnership), usaha patungan (joint venture), atau perjanjian bagi hasil (profit
sharing agreement) dengan perorangan, firma atau perusahaan; untuk mempromosikan, menyeponsori,
mendirikan, membentuk, menyusun, berpartisipasi dalam, mengatur, menjalankan, mengawasi, dan
mengontrol setiap perusahaan, sindikat, uang dana (fund), perserikatan (trust), bisnis/usaha atau institusi.

b.

mengimpor, mengekspor, membeli, menjual (pedagang besar maupun ritel), mempertukarkan, membarter,
menyewakan, mendistribusikan dan dengan kata lain memperjualbelikan barang, material, komoditi,
menghasilkan dan memperdagangkan secara umum barang jadi, setengah jadi dan bahan mentah.

c.

untuk membeli atau memperoleh dan mengadakan, dengan cara dan pengertian apapun, menjamin,
menanam dan menjualbelikan saham, obligasi (stocks), surat hutang (debenture), debenture stock, annuities
dan mata uang asing, simpanan dalam bentuk mata uang asing (foreign exchange deposits), komoditi,
kontrak mata uang asing (interest rate exchange contract), future contract, opsi, instrumen atau produk
derivatif dan keuangan lainnya, melakukan atau tidak melakukan tindakan untuk melindungi investasi atau
investor dengan tujuan mengurangi atau meminimalisir kerugian dengan membuat kontrak atau transaksi
ganti rugi (hedging) yang terkait dengan harta kekayaan atau bisnis/usaha Perseroan, dan setiap saat dapat
mengubah hak atau wewenang Perseroan dengan maksud untuk melaksanakan dan mencapai tujuan
Perseroan seperti dimaksudkan dalam Akta Pendirian ini, dan untuk melaksanakan usaha sebagai
perserikatan penanaman modal (investment trust), kecuali usaha dana (fund) yang diatur dalam UndangUndang Reksa Dana 1996 dan pengubahannya (Mutual Funds Act 1996 as amended), dan untuk menanam
modal dan memperjualbelikan dengan mempergunakan uang Perseroan yang dengan serta merta diperoleh
untuk menjalankan usahanya tersebut dengan cara-cara yang dipandang sesuai oleh Perseroan.

d.

memasuki, menjalankan dan berpartisipasi dalam setiap transaksi dan operasional keuangan.

e.

memproduksi, mendirikan, merakit, merancang, memperbaiki, memperbaharui, membangun, mengubah,
mengubah dalam bentuk lain (konversi), melengkapi, mempersiapkan, merawat, mengolah menjadi siap
dipasarkan, memproses dan dengan kata lain memproduksi material, bahan bakar, bahan kimi, bahan-bahan
dan segala macam produk-produk industri, komersial dan konsumsi.

f.

memakai untuk, mendaftarkan, membeli atau dengan kata lain memperoleh dan melindungi, memperpanjang
usia dan memperbaharui, di tiap tempat di dunia, setiap jenis lisensi, perlindungan dan konsesi atas hak milik
intelektual, industrial dan teknologi, dan untuk menggunakan, mengambil keuntungan, membangun,
memproduksi, melakukan percobaan atas, menguji, meningkatkan dan melisensikan hal-hal yang tadi
disebutkan.

g.

untuk membeli atau dengan kata lain memperoleh dan mengadakan, memiliki, melisensi, memelihara,
bekerja, mengeksploitasi, memperbanyak, mengolah, menggunakan, membangun, meningkatkan, menjual,
memperbolehkan, menyerahkan, mempertukarkan, menyewa, mengantarakan atau dengan kata lain
memperjualbelikan tanah-tanah, pertambangan, hasil bumi dan mineral, hak-hak atas hutan dan air, atau
dalam situasi dan kepentingan apapun, perumahan dan hak-hak yang berkaitan dengan itu, hak milik dan
waralaba perseorangan atau gabungan, hak-hak, lisensi atau hak-hak khusus (previleges), dan untuk
mengumpulkan, mengatur, menanam modal, menanamkan modal kembali, menyesuaikan, dan dengan
segala cara menempatkan penghasilan, keuntungan dan bunga yang timbul darinya.
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h.

meningkatkan, mengatur, membangun, memperbolehkan, mempertukarkan, menanamkan modal kembali,
menempatkan, memberikan lisensi, menggunakan lahan milik orang lain, opsi, servitude, dan hak-hak
lainnya, atau dengan kata lain melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sebagian hak milik, kegiatan, dan
harta kekayaan (saat ini dan di masa yang akan datang) yang dimiliki oleh Perseroan termasuk modal yang
belum ditempatkan (uncalled capital) dan setiap hak, bunga dan hak istimewa (previleges) Perseroan.

i.

memperoleh, menjual, memiliki, menyewakan, mengontrakan, mengadministrasikan, mengatur, mengontrol,
mengoperasikan, membangun, memperbaiki, mengubah, menyediakan, menyelesaikan, melengkapi,
mendekorasi, meningkatkan dan dengan kata lain menjalankan kegiatan dalam bidang teknik dan pekerjaanpekerjaan konstruksi, pembangunan gedung, proyek, kantor dan berbagai macam struktur bangunan.

j.

menjalankan bisnis/usaha sebagai konsultan di semua bidang teknik termasuk tanpa terbatas di bidang teknik
sipil, mesin, kimia,struktural, kelautan, pertambangan, industri, kedirgantaraan, elektro dan elektronik, dan
untuk menyediakan segala macam jasa di bidang arsitektur, desain dan lain-lain.

k.

membeli atau memperoleh, mendapatkan melalui pertukaran, menyewa (charter), menyewa (hire),
membangun, mengkonstruksikan, memiliki, mengerjakan, mengatur, menjalankan dan segala hal yang
berkaitan dengan kapal, perahu, kapal tongkang atau kapal pengangkut lainnya, pesawat layang (hovercraft),
balon udara, pesawat terbang, helikopter atau mesin udara lainnya, gerbong, kereta, pengangkut (bermesin),
atau kendaraan lain, atau setiap bagian atau bunga atasnya.

l.

mendirikan, memelihara, dan menjalankan transportasi laut, udara, sungai dan darat serta semua jasa
pendukungnya.

m. menjalankan bisnis/usaha sebagai penasehat, konsultan, peneliti, penganalisa, dan pialang serta segala hal
yang berhubungan dengan perdagangan, industri dan keuangan.
n.

menyediakan setiap ketentuan, jasa atau fasilitas yang diperlukan oleh perseorangan, firma atau perusahaan.

o.

menyediakan agen, korporasi, kantor, bisnis/usaha, jasa kepada setiap orang, firma atau perusahaan, dan
untuk bertindak sebagai pengawas atau kustodian atas tiap-tiapnya, dan untuk bertindak sebagai direktur,
akuntan, sekretaris, dan pendaftar untuk perusahaan yang didirikan menurut hukum atau masyarakat atau
organisasi baik berbentuk badan hukum atau tidak dan untuk bertindak sebagai penjamin di bawah akta
jaminan notariil dan dokumen perjanjian (settlement) dan sebagai pelaksana surat wasiat dan untuk
menerima harta kekayaan ke dalam pengawasan atas kuasa dari klien dan untuk mengatur,
mengadministrasi dan untuk menanamkan modal berupa harta kekayaan yang berhubungan dengan akta
notariil atau dokumen perjanjian atas perserikatan, surat wasiat atau instrumen-instrumen lainnya yang terkait
dengan harta-harta kekayaan tersebut.

p.

menjalankan sebagian atau seluruh bisnis/usaha perkapalan atau kepemilikan kapal, pembuatan kapal dan
perahu, penyewaan alat angkut, agen pengapalan dan pengiriman, pengaturan kapal, dermaga, tongkang,
pengepakan, penyimpanan, nelayan dan pukat.

q.

menjalankan sebagian atau seluruh bisnis perhotelan, restoran, sponsor, manajerial dan lisensi atas segala
hal yang berkaitan dengan kegiatan olahraga, kompetisi, kesenangan serta klub, asosiasi dan segala macam
jenis dan tujuan perkumpulan sosial.

r.

menjalankan bisnis pelelangan, penaksir, penilai, peninjau, agen tanah dan bangunan.

s.

menjalankan bisnis sebagai petani, penggemukan ternak, penyalur dan pembenih ternak, ahli perkebunan
hasil pertanian.

t.

menjalankan sebagian atau seluruh bisnis percetakan, penerbitan, desain, penyusunan berkas, jurnalis, pers,
dan agen kesusasteraan, agen perjalanan dan pariwisata, pengiklan, agen dan kontraktor periklanan dan
pemasaran, perwakilan perseorangan dan promosi, artis, pematung, dekorator, ilustrator, fotografer, pembuat
film, produser dan distributor, agen publikasi dan spesialis tampilan (display specialist).

u.

mendirikan dan menjalankan institusi pendidikan, instruksi atau penelitian dan untuk menyediakan dan
mengadakan pengajaran, beasiswa, penghargaan, pameran, kelas-kelas dan pertemuan untuk promosi dan
kemajuan pendidikan atau penyebaran pengetahuan secara umum.
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v.

menjalankan bisnis atau usaha perhiasan, kerajinan emas, kerajinan perak dan penyalur emas dan perak
dalam jumlah banyak dan untuk mengimpor, mengekspor, membeli, menjual dan memperjualbelikan (sebagai
pedagang besar atau ritel) perhiasan, emas, perak dan emas dan perak dalam jumlah banyak, plat emas dan
perak, barang-barang berharga, barang-barang seni dan barang-barang sejenisnya yang dinilai layak oleh
Perseroan, dan untuk mendirikan pabrik-pabrik untuk memproduksi, memproses barang-barang yang terkait
dengan usaha tersebut di atas.

w.

mendesain, menemukan, membangun, memodifikasi, menyesuaikan, mengubah, meningkatkan dan
menerapkan ke setiap objek, artikel, alat, pengangkatan atau produk untuk segala macam fungsi dan tujuan.

x.

membangun, menyediakan, menyimpan, mengadakan perizinan, menerapkan, menetapkan, mengeksploitasi
sebagian dan seluruh hal yang berkaitan dengan komputer dan piranti lunak elektronik lainnya, program,
aplikasi dan informasi, himpunan data dan referensi material dan komputer, rekaman digital dan elektronik
lainnya, penemuan dan ekstrasi data, pemprosesan dan penyimpanan dalam segala macam jenis media.

y.

mengikatkan diri dalam ketentuan atau proses dan jasa komunikasi serta telekomunikasi, penemuan dan
ekstrasi data dan pengirimannya, pesan elektronik, perdagangan elektronik, internet, dan jasa penghimpunan
data.

z.

memasuki setiap perjanjian komersial atau perjanjian lainnya dengan tiap pemerintah, kewenangan,
korporasi, perusahaan atau perseorangan dan untuk memperoleh atau masuk ke dalam pengaturan
(legislasi), persetujuan (orders), piagam, kontrak, surat keputusan, hak, hak istimewa (previlege), lisensi,
waralaba, perizinan dan konsesi untuk segala macam tujuan dan untuk menjalankan dengan maksud yang
sama dan untuk melaksanakan, mengeksekusi, memasuki, memulai, meneruskan, menuntut dan
mempertahankan dengan setiap langkah, kontrak, persetujuan, negosiasi, langkah-langkah hukum dan
langkah-langkah lainnya, kompromi, perjanjian dan skema, serta untuk melakukan tindakan-tindakan lain
setiap saat yang sesuai dengan kondisi atau langkah yang sesuai untuk kepentingan dan keamanan
Perseroan.

aa. mengikuti asuransi yang berkaitan dengan sebagian atau seluruh resiko yang dapat dijaminkan yang mungkin
mempengaruhi Perseroan, perusahaan atau orang lainnya dan untuk berlakunya asuransi (untuk membayar
premi yang bersangkutan) terkait dengan hidup tiap orang dan untuk berlakunya pengasuransian kembali dan
perlawanan asuransi (counter insurance), kecuali bisnis/usaha yang berkaitan dengan asuransi kebakaran,
asuransi jiwa, asuransi kelautan.
bb. meminjamkan, meningkatkan, menyumbangkan uang dan menyediakan kredit dan finansial atau akomodasi
lain kepada setiap orang, firma atau perusahaan.
cc. meminjam atau memperbanyak uang dengan cara yang dinilai layak oleh Perseroan dan secara khusus
dengan mengeluarkan (baik di tingkat harga awal atau premium atau diskon dan pertimbangan lain yang
dinilai baik oleh Perseroan) obligasi (bonds), surat hutang (debenture), debenture stock, hak gadai atau
tanggungan, perpetual atau sejenisnya, dan jika Perseroan memandang layak untuk menanggungkan atas
hak milik Perseroan (baik sekarang maupun yang akan datang) dan usaha termasuk modal Perseroan yang
belum ditempatkan dan modal ke depan, jika dinilai layak, dapat dialihkan ke dalam bentuk obligasi (stock)
atau saham Perseroan atau perusahaan lain, dan dijaminkan atau langkah lain ke depannya untuk
mengamankan setiap kewajiban Perseroan dengan surat jaminan notariil atau bentuk jaminan lainnya.
dd. menjamin atau dengan kata lain mendukung atau mengamankan, baik dengan atau tanpa Perseroan
menerima perhitungan atau keuntungan, melalui perjanjian perseorangan, gadai, tanggungan, atau seluruh
atau sebagian usaha yang dijalankan, hak milik, harta kekayaan dan hak-hak (sekarang dan di masa yang
akan datang) dan saham Perseroan yang belum ditempatkan atau dengan kedua cara tersebut atau dengan
cara-cara lainnya, kewajiban dan tanggung jawab atas dan pembayaran apapun (termasuk tetapi tidak
terbatas terhadap modal, uang pokok, premi, bunga, deviden, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran atas
surat hutang (stocks), saham atau sekuritas) oleh tiap orang, firma atau perusahaan termasuk tetapi tidak
terbatas kepada perusahaan yang menjadi pemegang saham Perseroan atau anak perusahaan Perseroan
atau dengan cara lain terkait dengan Perseroan dan bisnis/usahanya, dan untuk bertindak sebagai agen
untuk pengumpulan, penerimaan atau pembayaran uang, dan untuk memasuki setiap kontrak, ganti kerugian
atau penjaminan (tetapi tidak termasuk asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kelautan).
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ee. membuat, menerima, menarik, menguasakan, menegosiasikan, mendiskon, mengeksekusi, mengeluarkan,
membeli atau dengan kata lain menyediakan, mempertukarkan, menyerahkan, mengalihkan, membuat
peningkatan atas, menahan, menagihkan, membeli dan transaksi lainnya yang terkait dengan bukti
pembayaran (bill of exchange), cek, surat kesanggupan membayar dan semua instrumen yang dapat
diperjanjikan dokumen pengangkutan, surat jaminan, dan semua instrumen lain yang berkaitan dengan
barang.
ff.

memberikan gani kerugian atau kompensasi lainnya atau keuntungan (tunai atau berupa sekuritas atau dalam
bentuk lain yang dirasa layak oleh Direksi) kepada setiap orang atas jasa yang telah diberikan di dalam
menjalankan atau melaksanakan bisnis/usaha Perseroan atau dalam menempatkan atau menyediakan
permintaan langganan atau dalam membantu pengeluaran tiap sekuritas Perseroan atau perusahaan lain
yang dibentuk atau didukung oleh Perseroan dimana Perseroan mungkin tertarik atau mengenai
pembentukan atau promosi atas Perseroan atau perusahaan lain seperti disebut di atas.

gg. memberikan atau menyediakan dana pensiun, pembiayaan, uang pesangon, dan pembayaran-pembayaran
lain, keuntungan dan sejenisnya, kepada setiap orang, dan untuk membayar asuransi atau perjanjian lainnya
yang menguntungkan tiap orang atau meningkatkan bunga yang dimiliki oleh Perseroan atu atas Anggotanya,
dan untuk berlangganan, menjamin atau membayar uang untuk tujuan seperti di atas, secara langsung
maupun tidak langsung untuk kepentingan Perseroan dan Anggotanya atau untuk setiap kepentingan negara,
amal, kebaikan, pendidikan, sosial, publik, fasilitas umum atau berdaya guna.
hh. membayar semua pengeluaran awal atau insidental untuk pembentukan dan promosi Perseroan atau
perusahaan lainnya dan pelaksanaan bisnis/usaha Perseroan atau perusahaan lainnya.
ii.

melakukan usaha agar Perseroan terdaftar dan diakui di tiap wilayah.

jj.

memberhentikan atau setahap demi setahap menyelesaikan tiap bisnis atau kegiatan Perseroan, dan untuk
membatalkan setiap pendaftaran dan untuk menyelesaikan dan mengadakan pembubaran Perseroan di tiap
wilayah.

kk. mendistribusikan setiap jenis benda yang berkaitan dengan kegiatan usaha, hak milik, harta kekayaan
Perseroan diantara kreditor-kreditornya dan Anggota-Anggotanya sehingga tidak ada jumlah distribusi yang
mengurangi modal yang dilakukan tanpa sanksi (jika ada).
ll.

menunjuk agen-agen, ahli-ahli dan pengacara-pengacara untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas unutk
kepentingan Perseroan dimana Perseroan bertindak sebagai agen atau dengan kata lain hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan Perseroan di seluruh dunia.

mm. Melaksanakan seluruh atau sebagian hal-hal tersebut di atas di seluruh dunia baik sebagai pelaku utama,
agen, kontraktor, penjamin atau, dan melalui penjamin, agen, baik sendiri maupun bekerja sama dengan yang
lain, dan secara umum berdasarkan persyaratan dan cara menurut kepentingan dan keamanan Perseroan
yang dirasa layak termasuk pengeluaran dan pembagian sekuritas Perseroan untuk pembayaran atau
sebagian pembayaran untuk Perseroan atas tiap hak milik atau jasa yang disediakan oleh Perseroan, atau
sebagai sekuritas untuk tiap obligasi atau sejumlah (bahkan jika kurang dari nilai nominal sekuritas yang
bersangkutan) untuk tujuan-tujuan lain.
nn. menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya dan melakukan tiap tindakan atau hal yang menurut pendapat
Perseroan dapat dilakukannya dengan baik terkait dengan hal-hal tersebut di atas, atau hal-hal yang secara
langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan nilai atau dapat memberikan keuntungan lebih besar, atau
sebagian atau seluruh hak milik atau kekayaan Perseroan, atau dengan kata lain untuk meningkatkan
keuntungan Perseroan dan Anggotanya.
oo. Untuk memiliki kewenangan yang sah menurut hukum yang berlaku di British Virgin Islands, terlepas dari
keuntungan korporasi, untuk melaksanakan segala tindakan dan kegiatan yang diperlukan, sesuai dengan
kondusi atau insidental terhadap tindakan yang dilakukan, mempromosikan atau memperoleh hal-hal tersebut
di atas yang merupakan milik Perseroan atau hal-hal yang menjadi bagian yang berkaitan dengan milik
Perseroan tersebut.
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Pengurusan MHL
Berdasarkan Member’s Resolution Appointment of Director(s) and Transfer of Share tanggal 9 Nopember 2005,
susunan Direksi adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur

:

Tan Poo Neo
Tan Soo Yen

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Pemegang Saham

Nilai Nominal US$ 1.00 per saham
Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Tan Poo Neo
- Tan Soo Yen
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

4.

Jumlah Nominal
(HK$)

Persentase
(%)

50.000

50,000

1
1

1
1

50,00
50,00

2

2

100,00

49.998

49.998

Pengurusan Dan Pengawasan

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS.
Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 Tanggal 30 Juni 2008 dibuat dihadapan
Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-18870 tanggal 29 Juli 2008
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-0065026.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Aida Fathya
Donny Krisna

:
:

Azhar Rusdy Akib
Muharriman O. Pangai, MBA

Keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Aida Fahtya
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Karang, Lampung, pada tahun 1966.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan Juni 2008 sampai
sekarang. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta,
pada tahun 1992 dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada Magister
Manajemen dari Universitas Bina Nusantara.
Pengalaman Kerja:
1990-1992
: Research Assistant pada Industry Research Departement,
Bank Niaga
1992-1993
: Research Assistant USAID - BAPPENAS
1993
: Socio-Economist Assistant, Departemen Kehutanan
1993-2000
: Corporate of Secretary PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2000-2005
: World Bank ET Consultant for Information Dissemination and
Financial Tracking Portal of Aceh, Nias Reconstruction
2005-2007
: Team Leader pada The Institutional Relations Group - The
Agency Strategic Planing & Research Division Indonesia
Banking Restructing Agency (IBRA)
2007
: Decentralization Support Facilities (DSF) World Bank
2007-sekarang
: Corporate of Secretary PT Sarana Mediktama Kemang
2008-sekarang
: Komisaris Utama Perseroan
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Donny Krisna
Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1963. Meraih gelar Sarjana
Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 1989.
Pengalaman Kerja:
1997-1998
: Senior Credit Officer pada Bankers Trust Lippo Indonesia
1998-2004
: Senior Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional
2004-2007
: Manajer Keuangan pada PT Indologistik Utama
2008-sekarang
: Komisaris Independen Perseroan

Direksi
Azhar Rusdy Akib
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar pada tahun 1967. Memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1994 dan Master of
Business Administration dari Furtwangen University of Applied Science, German,
pada tahun 2004. Sebagai Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam bidang hukum dan pemasaran Perseroan.
Pengalaman Kerja:
1991-1992
: Project Officer pada International Labour Organization Ujung
Pandang
1992-1993
: Project Officer pada Business Advisor Division, Small
Enterprises Development Center (UNIDO Local Consultant
Partner in Makassar)
1993-1996
: Export Manager PT Radar Utama Sulawesi
1995-1999
: Account Manager PT Bank Indovest Tbk.
1999-2000
: Financial Analyst pada PT PDFCI Securities
1999-2003
: Senior Manager pada Loan Workout Division, The Indonesian
Bank Restructuring Agency/Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (IBRA/BPPN)
2004-sekarang
: Commercial Director pada PT. Kalla Lines
2004-sekarang
: Commissioner pada PT. Wali Nusa
2007-sekarang
: Direktur Utama Perseroan

Muharriman O. Pangai, MBA
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1967. Memperoleh gelar
Bachelor of Business Administration dari University of Central Oklahoma, Amerika
Serikat, pada tahun 1990, dan Master of Business Administration dari City University,
Bellevue, Washington, Amerika Serikat, pada tahun 1992. Sebagai Direktur
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang produksi, keuangan, dan
administrasi.
Pengalaman Kerja:
1998-1999
: Head of Corporate Finance pada PT Agung Tricula Mas
2000-2002
: Financial Advisor pada Petrocom Limited, Hong Kong
2002-2005
: Direktur pada PT Petromindo Bumi Pertiwi
2005-2007
: Direktur sekaligus Head of Financial Advisory pada
PT Mesana Investama Utama dan staf pengajar STIE
Perbanas
2007-sekarang
: Direktur Perseroan
Berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan yang dinyatakan dalam Akta No.23 tanggal 26 Mei
2006 Notaris Andalia Farida, SH, RUPS telah menyetujui bahwa besarnya remunerasi per 31 Mei 2008
Rp377.900.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus juta Rupiah).
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Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris
No.069/Kom/TDR/VII/08 tanggal 18 Juli 2008, Komisaris Perseroan menetapkan Susunan Komite Audit sebagai
berikut:
Donny Krisna
Ketua
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1963. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak
bulan Juli 2008. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada
tahun 1989.
Pengalaman Kerja:
1997-1998
: Senior Credit Officer pada Bankers Trust Lippo Indonesia
1998-2004
: Senior Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional
2004-2007
: Manajer Keuangan pada PT Indologistik Utama
2008-sekarang
: Komisaris Independen Perseroan
Mursid Setiadji
Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1959. Menjabat sebagai Komite Audit sejak bulan Juli
2008. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan Magister Management
dari Sekolah Tinggi PPM pada tahun 1997.
Pengalaman Kerja:
1985-1988
: External Auditor pada Kantor Akuntan Ernst & Young
1988-1990
: Internal Auditor pada PT James Hardie Indonesia-Bakrie
1990-1996
: Finance Manager pada PT Kujang United Catalyst
1996-2004
: Finance Manager pada PT Gatari Air Service
2004-2006
: Senior Consultant pada Sigmaplus Consultant
2006-2007
: Tax Consultant pada Ta Consultant Sinergi Utama
2008-sekarang
: Komite Audit Perseroan
Hendry Gouw
Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak
bulan Juli 2008. Memperolah gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pata
tahun 1997 dan Master of Science dari Universitas Indonesia program Auditing dan Financial Reporting pada
tahun 2001.
Pengalaman Kerja:
1997-1998
: Accounting Staff pada PT Eka Warna Kimia, Sukabumi Group
2001
: Accounting Staff pada Arta Boga Cemerlang, Orang Tua Group
2002-2005
: Chief of Accounting SSC pada Carrefour Indoneisa
2005-2007
: Head of Accounting pada Lautan Berlian, Mitsubishi
2007
: Finance & Accounting Manager pada Planet Surf
2007-sekarang
: Finance & Accounting Manager pada Kemang Medical Care Women & Children
Hospital
2008-sekarang
: Komite Audit Perseroan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 065/S.K/Dirut/TDR/VII/08 tanggal 17 Juli 2008 tentang Penunjukkan
Pejabat sebagai Corporate Secretary, Perseroan telah menunjuk Agustinus Bambang Tridoyo sebagai Sekretaris
Perusahaan.
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5.

Sumber Daya Manusia

Perseroan berkeyakinan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan
dalam menunjang dan mendukung perkembangan usaha Perseroan. Perseroan telah membayar upah
di atas ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Kesejahteraan
karyawan diberikan pula dalam bentuk tunjangan hari raya, penggantian uang kesehatan (rawat jalan
dan rumah sakit) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Berikut adalah komposisi karyawan Perseroan per 31 Desember 2003-2007:
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Jabatan
Keterangan

31 Mei
2008
Total
%

2007
Total

2006
%

Total

%

31 Desember
2005
Total
%

2004

2003

Total

%

Total

%

Perseroan
Direktur
Manajer
Staff

2
2
4

9,52
9,52
19,05

3
2
-

16,67
11,11
-

2
1
3

11,76
5,88
17,65

1
2
4

4,76
9,52
19,05

1
2
5

4,76
9,52
23,81

1
2
5

12,50
25,00
62,50

Anak
Perusahaan
Direktur
Manajer
Staff

2
2
9

9,52
9,52
42,86

1
2
10

5,56
11,11
55,56

1
3
7

5,88
17,65
41,18

2
2
10

9,52
9,52
47,62

1
1
11

4,76
4,76
52,38

-

-

21

100

18

100

17

100

21

100

21

100

8

100

Total

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Usia
Keterangan
Perseroan
> 41
31- 40
< 30

31 Mei
2008
Total
%

2007
Total
%

2006
Total
%

31 Desember
2005
Total
%

2004
Total
%

2003
Total

%

4
3
1

19,05
14,29
4,76

2
2
1

11,11
11,11
5,56

2
2
2

11,76
11,76
11,76

1
1
5

4,76
4,76
23,81

1
1
6

4,76
4,76
28,57

1
1
6

12,50
12,50
75,00

Anak
Perusahaan
> 41
31- 40
< 30

1
1
11

4,76
4,76
52,38

2
1
10

11,11
5,56
55,56

2
2
7

11,76
11,76
41,18

2
2
10

9,52
9,52
47,62

2
2
9

9,52
9,52
42,86

-

-

Total

21

100

18

100

17

100

21

100

21

100

8

100

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Pendidikan
Keterangan

31 Mei
2008
Total
%

2007
Total
%

2006
Total
%

31 Desember
2005
Total
%

2004
Total
%

2003
Total
%

Perseroan
S2
S1
Diploma
<SMU

2
5
1

9,52
23,81
4,76

2
3
-

11,11
16,67
-

1
2
1
2

5,88
11,76
5,88
11,76

1
2
1
3

4,76
9,52
4,76
14,29

3
1
4

0,00
14,29
4,76
19,05

3
1
4

0,00
37,50
12,50
50,00

Anak
Perusahaan
S2
S1
Diploma
<SMU

4
2
7

19,05
9,52
33,33

6
5
2

33,33
27,78
11,11

4
7
4

23,53
41,18
0,00

4
7
3

19,05
33,33
14,29

2
7
4

9,52
33,33
19,05

-

-

21

100

18

100

17

100

21

100

21

100

8

100

Total
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Selain menerima gaji yang telah memenuhi standar Upah Minimum Regional dan kesempatan mengikuti
pendidikan dan pelatihan dalam bentuk seminar, workshop dan training yang diadakan baik internal Perseroan
maupun dari luar Perseroan.
Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas, antara lain:








Tunjangan Hari Raya (THR)
Bonus sebagai insentif
Jaminan Kesehatan
Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
Bantuan Biaya Kematian
Bantuan Biaya Kecelakaan Kerja
Bantuan Biaya Pernikahan termasuk hak cuti dan hari libur yang mencakup cuti tahunan, cuti besar, cuti
hamil, cuti menunaikan ibadah agama, serta izin tidak masuk kerja.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dalam menjalankan
kegiatan usahanya.

6.

Struktur Organisasi Perseroan

Dewan
Komisaris

Komite Audit

Dewan Direksi

Produksi

Keuangan

Administrasi

Kasir

Sektretaris
Perusahaan

Pemasaran

Hukum

Umum

Pajak

49

PT TD RESOURCES Tbk

7.

Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

PT Navindo Geosat (“Navindo”)
Riwayat Singkat
Navindo didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Januari 2006 dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH,
Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan No. C-05555HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Februari 2006, didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.
TDP 090315148829 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 557/BH.09.03/III/2006 tanggal
10 Maret 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 21 Maret 2006,
Tambahan Berita Negara No. 3036.

Kegiatan Usaha
Navindo bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum.

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No.183 tanggal 24 Jui 2008 dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta,
susunan Komisaris dan Direksi Navindo adalah sebagai berikut:
Komisaris
Komisaris Utama

: Anton Santoso

Direksi
Direktur

: Arrian Kurniawan

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Januari 2006 dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta,
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Navindo adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Pemegang Saham

Jumlah Saham
(lembar)

Jumlah Nominal
(Rp)

Persentase
(%)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Okansa Persada Tbk
- Arrian Kurniawan

8.000

8.000.000.000

1.980
20

1.980.000.000
20.000.000

99,00
1,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

2.000

2.000.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

6.000

6.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar laporan keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31
Mei 2008.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 31 Mei 2008 diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yansen Pasaribu dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
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Neraca
(dalam Rupiah)

31 Mei

Keterangan

31 Desember

2008

Aktiva
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan bersih
Pajak dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
Aktiva pajak tangguhan
Aktiva tetap
Aktiva lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
Jumlah Aktiva
Kewajiban Dan Ekuitas
Uang muka pelanggan
Hutang pajak
Hutang lain-lain
Jumlah Kewajiban Lancar
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan
Jumlah Kewajiban
Ekuitas
Modal saham-nominal Rp1.000.000
Modal ditempatkan dan disetir penuh 2.000 lembar saham
Defisit
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

2007

2006

629.771.575
130.174.790
126.057.200
12.149.268
28.244.325
926.397.158
278.095.568
85.258.750.
140.571.965
503.926.283
1.430.323.441

1.180.041.611
162.103.345
128.758.040
1.626.000
1.472.528.996
124.001.400
98.196.753
110.922.126
333.121.126
1.805.650.122

1.373.752.049
89.298.000
3.702.773
359.154.673
42.640.968
37.027.362
1.905.575.825
69.908.643
32.819.967
102.728.610
2.008.304.435

3.906.556
5.183.430
9.089.986
31.434.604
40.524.590

34.4242.117
10.032.860
44.456.977
44.456.977

121.770.000
7.798.986
9.946.969
139.515.955
139.515.955

2.000.000.000
(610.201.149)
1.389.798.851
1.430.323.441

2.000.000.000
(238.806.855)
1.761.193.145
1.805.650.122

2.000.000.000
(131.211.520)
1.868.788.480
2.008.304.435

Laba Rugi
(dalam Rupiah)

Untuk periode
yang berakhir
31 Mei

Keterangan

31 Desember

2008
Pendapatan
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Usaha
Penjualan
Umum dan Administrasi
Jumlah Beban Usaha
Rugi Usaha
Pendapatan (Beban) Llain-lain
Selisih Kurs – bersih
Bunga
Lain-lain
Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain
Rugi sebelum manfaat
Manfaat Pajak Penghasilan
Kini
Tangguhan
Jumlah
Rugi Bersih
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2007

2006

-

964.294.978
(456.264.333)
508.030.645

412.560.000
(191.362.358)
221.197.642

21.532.610
495.479.737
517.012.347
(517.012.347)

42.434.329
744.457.195
786.891.524
(278.860.879)

32.830.243
317.305.023
350.135.266
(128.937.624)

(11.614.323)
4.286.389
(1.148.181)
(8.476.115)
(525.488.462)

56.427.150
18.770.217
41.975.420
117.172.787
(161.688.092)

(95.793.144)
31.908.647
(8.298.042)
(72.182.539)
(201.120.163)

154.094.168
154.094.168
(31.394.294)

54.092.757
54.092.757
(107.595.335)

69.908.643
69.908.643
(131.211.520)
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8.

Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan
Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan perusahaan anak dan pemegang saham berbentuk
badan hukum yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama

Pemegang
Saham

Perseroan

Aida Fathya
Donny Krisna
Azhar Akib
Muharriman O Pangai

Daygain

Ancora
Resources

Massive

Perusahaan
Anak
Navindo

-

-

-

-

KU
KI
DU
D

Keterangan :
DU = Direktur Utama; D = Direktur; KU = Komisaris Utama; KI = Komisaris Independen

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak termasuk dalam group perusahaan lain.

Tidak ada hubungan afiliasi di antara Para Pengurus dan Pengawas Perseroan.
No.
1

Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha

Navindo Geosat

Sifat Hubungan dengan Perseroan

Perdagangan Umum

Anak Perusahaan

Diagram Kepemilikan Saham Perseroan

Peh Ee Hong /
John Pek

Gita
Irawan
Wirjawan

Pungki
Irawan
Sampurno

Gita
Irawan
Wirjawan

(99,99%)

(0,01%)

(99,99%)

Pungki
Irawan
Sampurno

Gita
Irawan
Wirjawan

(0,01%)

(99,99%)

Pungki
Irawan
Sampurno

Gita
Irawan
Wirjawan

Pungki
Irawan
Sampurno

(0,01%)

(99,99%)

(0,01%)

PT Ancora
Investment

PT Ancora
Equity

PT Ancora
Investment

PT Ancora
Equity

(99,99%)

(0,01%)

(99,99%)

(0,01%)

(100%)
Allshore Corporation PTE
Ltd
(100%)
Hamilton
(100%)
Daygain Limited
(19,00%)

PT Ancora Kapita
Indonesia

PT Ancora Investindo
International

(0,01%)

(99,99%)

PT Ancora Resources
(18,84%)

PT TD Resources Tbk
(100%)
99,00%
Arrian Kurniawan
(1,00%)

PT Navindo Geosat
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Tan So Yen
(50%)

Tan Poo Neo
(50%)

PT Massive Holdings Limited
(8,65%)
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9.

Aktiva Tetap

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki Aktiva Tetap.

10.

Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Berikut ini daftar Perjanjian yang dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga :

Pihak

Jumlah

PT Plasa Bumi Daya

10.000.000

Total

10.000.000

Persentase
terhadap
Kewajiban
(%)

Jangka Waktu

1 Feb 2008 - 31 Jan 2009

Jenis Transaksi

Sewa menyewa

Seluruh perjanjian-perjanjian tersebut berdasarkan nilai transaksinya bukan merupakan transaksi material
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.

11.

Perkara-perkara sedang dihadapi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
tidak terlibat dan/atau tersangkut dalam suatu perkara baik perdata dan/atau pidana pada seluruh Pengadilan
Negeri di Jakarta, perkara pada badan arbitrase, perkara perselisihan perburuhan pada Pengadilan Hubungan
Indutrial, penundaan pembayaran, kepailitan atau likuidasi pada Pengadilan Niaga dan perkara administrasi
negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak tersangkut masalah perpajakan baik di Indonesia maupun
di luar negeri pada Pengadilan Sengketa Pajak.

12.

Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa.
Berdasarkan Laporan Keuangan Per 31 Mei 2008, saldo transaksi dengan pihak yang memilki hubungan istimewa
adalah sebagai berikut:

Pihak

Jumlah

Persentase
terhadap
Kewajiban
(%)

Sifat Hubungan Istimewa

Direktur Anak Perusahaan
Kesamaan Manajemen

Anton Santoso
PT Tigadaya Semesta

436.170.526
432.283.785

23,83
23,62

Total

868.454.311

47,45

Jenis Transaksi

Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Pendek

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak terdapat
batas waktu penyelesaian transaksi dimaksud.
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IX.

Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

1. Umum
Perseroan (dahulu bernama “PT Okansa Persada Tbk”) berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia, dan didirikan
berdasarkan Akta No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di
Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003, didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.
TDP 09031541015 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 237/BH.09.03/II/2003 tanggal
10 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004,
Tambahan Berita Negara No. 2738.
Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Andalia Farida,
SH, MH, Notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian terhadap ketentuan UUPT dan peraturan di bidang pasar
modal.

2. Kegiatan Usaha
Perseroan didirikan pada tahun 2003 dan dalam Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan bahwa maksud dan
tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha yang meliputi perdagangan lokal, antarpulau, ekspor, impor,
pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosir, distributor, dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas
tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara amanat atau komisi. Adapun kegiatan usaha yang
telah dilakukan Perseroan adalah perdagangan umum dan jasa.
Perseroan memulai kegiatan usahanya secara komersial sejak tahun 2004. Di samping itu, Perseroan juga
melakukan kegiatan usaha melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum termasuk
perdagangan alat-alat listrik dan elektronik.

Pendapatan Perseroan
31 Mei
Uraian
Aspal
Elektrikal
Analitikal
Total

31 Desember

2008

2007

2006

2005

2004

2003

233.819.212

-

-

-

-

-

-

3.592.847.000

6.903.980.539

4.492.930.962

7.923.787.697

-

-

7.422.348.718

4.719.588.640

1.182.843.627

272.189.909

-

233.819.212

11.015.195.718

11.623.569.179

5.675.774.589

8.195.977.606

-

Penjualan alat elektrikal berupa GPS pada tahun 2005 sebesar Rp4.492.930.962,- mengalami penurunan
penjualan pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp7.923.787.697,- atau 43,30%. Hal ini disebabkan keluarnya produk
elektrikal dengan modle yang lebih baru sehingga konsumen meninggalkan produk lama. Pada tahun 2006 terjadi
peningkatan sebesar 53,66% atau menjadi sebesar Rp6.903.980.539,-. Hal ini disebabkan diterimanya alat
elektrikal baru oleh konsumen. Pada tahun 2007 terjadi penurunan penjualan menjadi sebesar Rp3.592.847.000,-,
yang disebabkan adanya rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi PT MNK.
Penjualan alat analitikal berupa alat-alat laboratorium pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 344,57%
atau menjadi Rp1.182.843.627,-. Hal ini disebabkan adanya banyaknya permintaan dari beberapa rumah sakit
yang memerlukan alat-alat analitikal. Tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 299,00% atau menjadi
Rp4.719.588.640,- dan 57,27% pada tahun 2007 menjadi RP 7.422.348.718,- yang disebabkan semakin
meningkatnya penjualan alat-alat analitikal .
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penjualan per 31 Mei 2008 berasal dari aspal berupa aspal curah.
Sedangkan penjualan elektrikal dan analitikal telah dilakukan sejak tahun 2004 dihentikan sejak tahu 2007. Hal ini
dilakukan oleh Perseroan disebabkan adanya rencana akuisisi PT MNK yang bergerak pada bidang produksi serta
pengadaan bahan baku yang menunjang kegiatan pertambangan.
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3. Strategi Usaha
Dalam melaksanakan usahanya, Perseroan memiliki strategi untuk melakukan diversifikasi usaha dan
meningkatkan efisiensi di seluruh kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini Perseroan berencana akan melakukan
diversifikasi melalui pengembangan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan penunjang industri
pertambangan.
Perseroan berencana untuk melaksanakan diversifikasi dan ekspansi usaha tersebut melalui akuisisi terhadap
perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengadaan bahan baku penunjang kegiatan industri
pertambangan.
Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan merencanakan untuk mengambil alih seluruh saham milik PT
Ancora Mining Services pada (PT AMS) PT Multi Nitrotma Kimia (PT MNK) sebesar 40% yang merupakan
Traksaksi Material seperti yang didefinisikan pada Peraturan Bapepam No.IX.E.2 dan Transaksi yang
Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1.
Pada saat ini PT MNK melakkan kegiatan usaha dalam bidang produkri serta pengadaan bahan baku yang
menunjang kegiatan pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT MNK dapat melakukan
kegiatan usaha sebagai berikut :
-

Membangun dan mengoperasikan pabrik pembuatan asam nitrat dan ammonium nitrat serta segala
pengembangan dari derivative nitrat, termasuk memproduksi bahan peledak dan atau komponennya.

-

Mengusahakan pengadaan dan atau tersedianya segala barang yang dibutuhkan untuk melaksanakan usahausaha tersebut antara lain dengan membeli dan atau mengimpor bahan-bahan penolong dan bahan-bahan
pembantu, mesin-mesin, peralatan.

-

Memasarkan dan memperdagangnkan produk-produk pabrik tersebut.

-

Menjalankan usaha-usaha sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di dalam
negeri dan atau sebagai penyalur, khususnya untuk barang-barang yang berkaitan dengan usaha-usaha
tersebut diatas.

-

Mengusahakan pengadaan dan atau tersedianya segala barang yang dibutuhkan untuk melaksanakan usahausaha tersebut antara lain dengan membeli dan atau mengimpor bahan-bahan penolong dan bahan-bahan
pembanu, mesin-mesin, peralatan-peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan produksi asam nitrat dan
ammonium nitrat serta derivative nitrat tersebut.

Pengembangan Usaha Perseroan
Dalam menjalankan usahanya Perseroan membagi pengembangan usaha dalam 3 kategori, yaitu :
a.

Strategi Jangka Pendek
-

Memperkuat Supply Chain
Untuk mengantisipasi kelangkaan produk di pasar international dan juga mendukung rencana dalam
peningkatan kapasitas produksi pabrik, maka dirasakan perlu bagi Perseroan untuk membangun sistim
logistik yang memadai, yaitu dengan membangun atau menyewa gudang di Jakarta, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur serta mengadakan kontrak jangka panjang dengan perusahaan ekspedisi
pengankutan.

-

Diversifikasi Pemasok
Untuk mengurangi ketergantungan hanya kepada satu pemasok, Perseroan secara bertahap mencari
alternatif bar pemasok dari China, sehingga pemenuhan kebutuhan Perseroan tidak terganggu.

-

Menggunakan Sistem Akuntansi dan Keuangan Baru
Sehubungan dengan adanya rencana Perseroan untuk melakukan ekspansi pabrik dan masuk ke pasar
modal dengan menerbitkan obligasi atau memperoleh pinjaman dari Bank untuk pembiayaannya. Oleh
sebab itu Perseroan akan menyempurnakan sistem akuntansi dan keuangan yang lebih terintegrasi yang
dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap departemen dalam rangka membantu manajemen dalam
melakukan analisa dan pengambilan keputusan. Dengan adanya sistim baru ini, maka diharapkan
kualitas laporan keuangan dan manajemen akan menjadi lebih baik dan penyelesaian laporan tepat
waktu.
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b.

Strategi Jangka Menengah
-

Ekspansi Usaha
Untuk dapat memenuhi permintaan pasar dan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan impor,
Perseroan akan meningkatkan kapasitas produksi dari 37.000 MT menjadi 127.000 MT per tahun, dimulai
pada pertengahan 2009 dan diperkirakan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2011.

-

Jasa Peledakan
Perseroan akan mulai menawarkan jasa peledakan emulsi pada tahun 2009, dimulai dengan konsumen
kelas menengah, setelah teknolobi emulsi dapat terus ditingkatkan, Perseroan selanjutkan akan
menawarkan kepada konsumen yang besar. Perseroan akan terus meningkatkan keahlian dalam jasa
peledakan emulsi.

-

Peningkatan Penelitian dan Pengembangan
Perseroan akan melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis untuk mengembangkan teknologi
lokal dan juga dengan universitas untuk mengembangkan penelitian sehubungan dengan peledakan.

c.

Strategi Jangka Panjang
-

Penambahan Kapasitas Produksi Pabrik

-

Perakitan Eksplosive Accesories

-

Sistem Logistik yang efektif

-

Kemampuan dalam jasa peledakan

Pemasaran dan Distribusi
Perseroan melakukan distribusi secara langsung kepada calon pembeli yang melakukan pemesanan sebelumnya.
Hal ini dilakukan Perseroan dengan jangka waktu pengiriman 1 bulan dari waktu pemesanan.
Wilayah Pemasaran dan Distribusi yang dilakukan Perseroan mencakup wilayah seluruh Indonesia.

4. Asuransi
Perseroan tidak mengasuransikan persediaannya karena manajemen berkeyakinan bahwa risiko persediaan yang
mungkin timbul atas persediaan tidak signifikan.

5. Persaingan
Perseroan masih dapat bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, karena barang &
jasa yang diperdagangkan diperoleh dari luar negeri dengan teknologi tinggi.

6. Perpajakan
Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan dan pajak
pertambahan nilai. Perseroan telah menerima Surat Ketetapan Pajak PPN nihil dari Kantor Pelayanan PajakPerusahaan Masuk Bursa.
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7.

Prospek Usaha

Industri Pertambangan
Industri Pertambahangan merupakan salah satu sumber daya alam yang terdistribusi secara luas dan ditambang
oleh banyak negara di seluruh dunia. Konsumsi Energi Global Tahun 2006 berdasarkan Kajian Statistik BP World
Energy per Juni 2007, konsumsi energi dunia telah mencapai total ekuivalen 10.875,5 juta ton minyak pada tahun
2006, dimana Minyak Bumi memberikan kontribusi 36%, Batubara 28%, Gas Bumi 24%, Energi Nuklir 6%, Tenaga
Air 6%.

Energi Nuklir
6%

Tenaga Air
6%

Minyak Bumi
36%
Gas Bumi
24%

Batubara
28%
Sumber : Kajian Statistik BP World Energy, Juni 2007

Peraturan Pertambangan
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seluruh sumber daya alam dikuasai dan diatur
oleh negara bagi kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat. Kegiatan pertambangan di Indonesia diatur
berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan
("Undang-Undang Pertambangan 11") dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun
1969 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 79 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 ("peraturan Pemerintah 75"), serta
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.1614 tahun 2004 mengenai Panduan
Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam
rangka Penanaman Modal Asing ("Keputusan 1614").
Undang-Undang Pertambangan 11 menetapkan bahwa wewenang atas dan kendali serta pengaturan sumber
daya mineral yang strategis dan vital, termasuk batubara, di Indonesia diberikan kepada Menteri ESDM,
sementara wewenang atas dan kendali serta pengaturan atas sumber daya mineral yang tidak strategis dan tidak
vital diberikan kepada pemerintah daerah dimana sumber daya mineral berada.
Undang-Undang Pertambangan 11 juga menetapkan bahwa kegiatan pertambangan umum, termasuk namun
tidak terbatas pada, survei umum, eksplorasi, dan eksploitasi atas sumber daya mineral dapat dilakukan oleh
lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan hukum Indonesia melalui Kuasa Pertambangan.
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi, wewenang, batas dan aspek tertentu lainnya dari Kuasa
Pertambangan akan diatur oleh Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan 11.
Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan 11, Pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan atas
seluruh sumber daya alam di wilayah pertambangan Indonesia dan berwenang melaksanakan kegiatan
pertambangan selaku pemilik dari kuasa tersebut. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Pemerintah
dapat menunjuk kontraktor dan mengadakan perjanjian dengan kontrakor tersebut untuk melaksanakan kegiatan
pertambangan. Syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah selaku pemilik hak
pertambangan dan kontraktor tersebut akan diuraikan di bawah ini.
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Pada tahun 1967, sewaktu Undang-Undang Pertambangan 11 diberlakukan, Menteri ESDM mendapat wewenang
untuk menunjuk kontraktor melalui kontrak karya untuk menjalankan kegiatan pertambangan yang belum atau
tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan.

Perekonomian Indonesia
Selama periode tahun 2006 dan 2007, Perseroan masih mampu mempertahankan tingkat penjualan berkat
stabilnya kondisi perekonomian dalam negeri. Akan tetapi, pada 5 (lima) bulan pertama tahun 2008 penjualan
Perseroan menurun drastis seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya
angka inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas bahan pangan dan
rencana Perseroan untuk mengakuisis PT MNK yang bergerak dalam bidang produksi serta pengadaan bahan
baku yang menunjang kegiatan pertambangan. Hal ini mengingat sektor pertambangan semakin meningkat untuk
5 (lima) tahun terakhir sehingga membuka peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam
bidang Pertambangan. Untuk itu Perseroan akan merubah kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kegiatan
usaha PT MNK yang dalam pelaksanaannya akan mengikuti peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perkembangan ekonomi Indonesia sampai dengan semester I tahun 2008 ini banyak dipengaruhi oleh
perkembangan ketidakstabilan perekonomian global dan fluktuasi harga minyak dan komoditas dunia.
Ketidakstabilan perekonomian global diantaranya diawali oleh perlambatan ekonomi Amerika Serikat akibat krisis
sub-prime mortgage dan diikuti dengan melambungnya harga minyak bumi dunia yang melebihi perkiraan pada
awal tahun. Sebagai catatan, Indonesian Crude Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia masih pada
kisaran US$ 95 per barel pada awal tahun dan kemudian menjadi US$ 136 per barel pada awal bulan Juni ini
(lihat grafik I). Kedua faktor utama ini telah memberikan tekanan kepada pelaku usaha dan pemerintah berupa
ancaman perlambatan ekonomi dan ekspektasi inflasi yang tinggi.

Harga Minyak Indonesia (US$ per barel)
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Sumber: CEIC, May 2008

Peningkatan harga minyak berdampak pada melambungnya alokasi subsidi pemerintah untuk bahan bakar
minyak. Sebagai upaya menekan defisit anggaran karena peningkatan subsidi, maka pemerintah pada bulan Mei
menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar rata-rata 28,7%. Penyesuaian harga tersebut telah
meningkatkan inflasi pada bulan-bulan berikutnya dan diperkirakan akan mencapai 11,1% (y-o-y) pada akhir tahun
ini.
Grafik II menunjukkan adanya tingkat inflasi yang meningkat selama tahun 2008 akibat tekanan tingkat harga
minyak dunia. Sebagai respon dari ekspektasi yang tinggi, BI melakukan kebijakan peningkatan tingkat bunga (BIrate). BI-rate pada awal tahun berada pada tingkat 8%, sedangkan pada awal bulan Juli kemarin sudah menjadi
8,75% atau meningkat sebesar 75 basis point dan diperkirakan Bank Indonesia masih akan meningkatkan lagi BI
rate sebesar 25 basis point untuk menjadi 9% pada akhir tahun.
58

PT TD RESOURCES Tbk

Peningkatan tingkat inflasi dan BI rate memang menyulitkan sektor riil untuk melakukan ekspansi usaha, namun
langkah Bank Sentral tersebut masih dinilai prudent oleh pelaku usaha dan sektor finansial.
Grafik II juga menunjukkan nilai tukar rupiah yang mengalami tingkat apresiasi yang cukup siginifikan. Adapun
beberapa alasan yang melandasi apresiasi nilai tukar tersebut adalah melemahnya nilai tukar dolar Amerika
Serikat terhadap mata uang utama dunia, kinerja ekspor yang cukup impresif dan adanya ’sedikit’ intervensi dari
otoritas moneter.

Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, dan BI Rate
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Berdasarkan data yang dikeluarkan CEIC pada bulan Mei 2008 selama semester I tahun 2008, pertumbuhan
ekonomi masih sekitar 6% - 6,2% dengan tingkat konsumsi swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
terbesar. Pertumbuhan sektor konsumsi juga masih akan berlanjut pada semester II karena adanya beberapa
momentum seperti hari raya atau hari besar keagamaan. Faktor pendorong lainnya adalah dari tingkat ekspor di
semester I yang memang cukup impresif, yaitu sebesar 29,5% dibandingkan dengan tahun 2007. Namun
peningkatan tersebut juga diikuti dengan peningkatan impor yang cukup besar, yaitu sebesar 53.1% dan
diperkirakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2008 ini akan berada pada tingkat 6%.
Peluang untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 6% masih terbuka mengingat beberapa
proyek pembangunan infrastuktur akan segara dilaksanakan sehingga akan dapat memperlancar arus produksi
dan distribusi barang di dalam negeri. Hal lainnya adalah berasal dari peningkatan pendapatan pada daerahdaerah di luar Jawa yang mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga minyak dan komoditas.
Sektor pertambangan dan komoditas hasil bumi masih menjadi andalan, namun tingkat volatilitasnya akan tinggi.
Sektor manufaktur dapat lebih meningkat selama infrastruktur dapat ditingkatkan, seperti supply listrik yang stabil
dan kemudahan akses distribusi. Mengingat pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk meredam
gejolak harga minyak dunia terhadap perekonomian domestik, diantaranya melalui kebijakan kontrol konsumsi,
maka investasi dapat lebih didorong untuk menyerap tenaga kerja.

59

PT TD RESOURCES Tbk

X.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar laporan keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 serta untuk periode lima bulan yang
berakhir pada 31 Mei 2008.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 31 Mei 2008 diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yansen Pasaribu dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2004 dan 2005 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan
Santosa dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31
Desember 2003 sejak tanggal pendirian (15 September 2003) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Y. Santosa
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Laporan Keuangan 31 Desember 2007 disajikan kembali sehubungan dengan tanggapan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan atas laporan keuangan konsolidasi tersebut. Perseroan telah menerbitkan kembali
laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 pada tanggal 27
Juni 2008 disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
Neraca
(dalam Rupiah)

Uraian

31 Mei

31 Desember

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Aktiva Lancar
Kas dan setara kas

22.667.103.611

23.039.109.301

6.981.627.730

697.767.089

-

-

570.294.500

984.750.000

Piutang usaha

282.395.869

162.103.344

936.528.234

Persediaan

126.057.200

128.758.040

2.192.546.355

28.663.585

1.626.000

221.674.341

188.897.134

10.664.497

Investasi jangka pendek

Pajak dibayar dimuka dan
aktiva lancar lainnya
Biaya dibayar dimuka

880.631.722

32.422.643

508.308.952

355.169.795

-

1.179.869.315

120.384.000

-

28.244.325

810.000

-

-

-

451.693.664

1.658.374.112

-

-

-

5.233.866

-

-

-

-

23.589.329.120

24.990.780.797

10.902.671.160

3.559.592.490

1.366.850.014

32.422.643

Aktiva Tetap – Bersih

113.332.764

98.196.753

2.734.939.915

7.698.201.011

8.796.763.481

-

Aktiva Pajak Tangguhan

283.114.318

134.806.889

95.268.715

10.497.876

140.571.965

110.922.973

7.803.387.895

3.133.277.171

Piutang lain-lain
Taksiran tagihan pajak
penghasilan
Jumlah Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar

Aktiva Tidak Lancar
Lainnya – Bersih
Aktiva Lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
Total Aktiva

-

747.476.550

-

-

-

-

68.000.000

537.019.047

343.926.615

10.633.596.525

10.909.976.058

9.544.240.031

-

-

24.126.411.167

25.334.707.412

21.536.267.685

14.469.568.548

10.911.090.045

32.422.643

-

Kewajiban Lancar
Pinjaman Jangka Pendek

-

-

-

2.949.000.000

9.136.018.250

Hutang Usaha

75.326.012

308.000.000

499.202.280

973.277.510

612.879.880

-

Hutang Pajak

111.794.029

1.212.762.118

25.501.909

22.163.961

480.498

411.100

3.906.556

34.424.116

505.517.065

-

30.927.868

13.274.960

-

262.547.395

Uang Muka Pelanggan
Biaya harus dibayar
Hutang lain-lain
Jumlah Kewajiban Lancar

143.327.744

-

1.560.216.461

614.790.883

384.790.095

66.500.000

141.750.000

-

1.782.170.926

2.183.252.077

1.415.011.349

4.273.488.866

10.034.456.372

411.100

48.163.770

66.375.242

58.544.105

26.795.366

-

-

-

-

-

-

98.439

-

Kewajiban Tidak Lancar
Kewajiban manfaat
karyawan
Kewajiban Pajak
Tangguhan
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(dalam Rupiah)

Uraian

31 Mei

31 Desember

2008

Hutang hubungan

2007

2006

2005

2004

2003

-

-

-

-

829.000.000

-

48.163.770

66.375.242

58.544.105

26.795.366

829.098.439

-

1.830.334.696

2.236.352.359

1.473.555.454

4.300.284.232

10.863.554.811

411.100

13.897.989

17.611.931

18.687.885

-

-

-

18.500.000.000

18.500.000.000

18.500.000.000

10.000.000.000

50.000.000

50.000.000

428.673.873

428.673.873

428.673.873

-

200.000.000

-

-

(25.730.499)

(38.897.499)

175.523.450

175.523.450

175.523.450

175.523.450

3.177.981.158

3.963.270.839

965.557.522

32.658.365

Jumlah Ekuitas

22.282.178.481

23.067.468.162

20.044.024.346

10.169.284.316

47.535.234

32.011.543

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

24.126.411.166

25.334.707.412

21.536.267.685

14.469.568.548

10.911.090.045

32.422.643

istimewa
Jumlah Kewajiban Tidak
Lancar
Jumlah Kewajiban
Hak Minoritas
Ekuitas
Modal ditempatkan dan
disetor penuh
Modal disetor lainnya
Penurunan nilai efek yang
tersedia untuk dijual
Selisih nilai transaksi
restrukturisasi entitas
pengendali
Saldo laba (rugi)

(202.464.766)

(17.988.457)

Laporan Laba Rugi
(dalam Rupiah)

Uraian

Untuk Periode
yang berakhir
31 Mei
2008

31 Desember
2007

2006

11.015.195.718

11.623.569.179

5.675.774.589

2005

8.195.977.606

2004

2003
-

Penjualan Bersih

233.819.212

Beban Pokok Penjualan

227.771.884

7.944.430.821

8.907.712.249

3.066.002.000

7.315.783.921

-

6.047.328

3.070.764.897

2.715.856.930

2.609.772.589

880.193.685

-

Laba Kotor
Beban Usaha
Penjualan

(21.532.610)

(507.983.230)

(578.237.668)

(451.766.041)

(204.802.422)

(9.000.000)

(1.419.962.311)

(2.649.795.581)

(2.316.306.022)

(1.581.576.177)

(412.041.944)

(9.130.147)

Jumlah Beban Usaha

(1.441.494.921)

(3.157.778.811)

(2.894.543.690)

(2.033.342.218)

(616.844.366)

(18.130.147)

Laba (Rugi) Usaha

(1.435.447.593)

(87.013.914)

(178.686.760)

576.430.371

263.349.319

(18.130.147)

-

Umum dan administrasi

Pendapatan (Beban) Lain-lain
Pendapatan sewa

-

964.927.108

855.026.687

332.500.000

-

Selisih kurs-bersih
Laba atas penjualan aktiva
tetap
Laba atas penjualan surat
berharga

(11.614.323)

(161.746.990)

103.408.889

(266.249.127)

(243.320.747)

-

2.340.589.107

-

-

-

-

-

572.807.000

-

-

-

-

Beban keuangan
Bagian atas rugi bersih anak
perusahaan-bersih

454.558.983

170.981.959

(97.797.304)

(183.809.961)

(34.509.494)

-

Lain-lain-bersih
Pendapatan (Beban) Lain-lainBersih
Laba (Rugi) Sebelum Beban
Pajak Penghasilan
Manfaat (Beban) Pajak
Penghasilan
Tahun berjalan
Tangguhan
Manfaat (Beban) Pajak
Penghasilan
Laba Bersih Sebelum Hak
Minoritas
Hak Minoritas
Laba (Rugi) Bersih

-

-

-

-

(175.523.450)

-

55.191.886

24.657.393

375.189.888

(170.921.466)

(5.626.501)

141.690

498.136.542

3.912.215.577

1.235.828.160

(288.480.554)

(447.727.190)

141.690

(937.311.051)

3.825.201.663

1.057.141.400

287.949.817

(184.377.871)

(17.988.457)

-

-

(210.325.197)

(63.423.000)

-

-

148.307.428

39.538.174

84.770.839

10.596.314

(98.438)

-

148.307.428

(828.564.299)

(125.554.358)

(52.826.686)

-

-

(798.003.623)

2.996.637.364

931.587.042

-

-

-

3.713.943

1.075.953

1.312.115

-

-

-

(785.289.681)

2.997.713.317

932.899.157

235.123.131

(184.476.309)

(17.988.457)
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Rasio-Rasio Penting
31 Mei
Uraian

2008

31 Desember
2007

2006

2005

2004

2003

RASIO PERTUMBUHAN
Aktiva

(4,71%)

18,06%

48,22%

132.513,41%

33.552,31%

-

Kewajiban

23,56%

(33,53%)

48,18%

39.484,51%

-

-

Ekuitas

11,17%

(13,10%)

126,81%

21.393.156.16%

48,49%

-

Pendapatan

93,84%

(3,71%)

104,79%

69.150,73%

-

-

(54,35%)

9,09%

42,35%

-

-

-

(126,20%)

221,33%

296,77%

127.554,59%

926%

-

Beban Usaha
Laba Bersih

RASIO USAHA
Laba Kotor/Penjualan Bersih

2,59%

27,88%

23,37%

45,98%

11,17%

-

Laba (Rugi) Usaha/Penjualan Bersih

(613,91%)

(0,79%)

(1,54%)

10,16%

3,21%

-

Laba (Rugi) Bersih/Penjualan Bersih

(335,85%)

27,21%

8,03%

4,14%

(2,25%)

-

Laba (Rugi) Usaha/Ekuitas

(613,91%)

(0,79%)

(1,54%)

10,16%

3,21%

-

Laba (Rugi) Bersih/Ekuitas

(3,52%)

14,96%

4,04%

2,31%

(388,08%)

(56,19%)

Laba (Rugi) Bersih/Aktiva

(3,25%)

11,84%

4,35%

1,62%

(1,69%)

(55%)

Rasio Keuangan
Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar

1.323,62%

1.766,12%

498,29%

83,29%

13,62%

7.888,81%

Jumlah Kewajiban/Aktiva

7,39%

5,59%

10,12%

29,53%

91,97%

1,27%

Jumlah Kewajiban/Ekuitas

8,21%

7,39%

9,66%

42,29%

22853,80%

-
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XI.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan perubahan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2005, 2006 dan 2007 serta periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2008.
Laporan keuangan konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 31 Mei 2008 diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Yansen Pasaribu dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi
Perseroan tanggal 31 Desember 2004 dan 2005 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember
2003 sejak tanggal pendirian (15 September 2003) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Y. Santosa dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
(dalam Rupiah)

31 Mei
Uraian
Modal Ditempatkan dan Disetor

31 Desember

2008

2007

2006

2005

18.500.000.000

18.500.000.000

18.500.000.000

10.000.000.000

50.000.000

2004

2003

428.673.873

428.673.873

428.673.873

-

200.000.000

-

-

(25.730.499)

-

-

50.000.000

Penuh
Modal Disetor Lainnya
Penurunan Nilai Efek yang
tersedia untuk Dijual
Selisih Nilai Transaksi
Restrukturisasi Entitas
Sepengendali
Saldo Laba (defisit)
Jumlah Ekuitas

175.523.450

175.523.450

175.523.450

175.523.450

-

3.177.981.158

3.963.270.839

965.557.522

245.806.430

(202.464.766)

(17.988.457)

22.282.178.481

23.067.468.162

20.044.024.346

10.177.579.880

47.535.234

32.422.643

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam dan LK melalui surat
No.88/Dirut/TDR/VIII/2008 pada tanggal 7 Agustus 2008 dalam rangka PUT I dengan penerbitan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima
ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama baru (”Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap
saham. Setiap pemegang 2 (dua) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham
baru dengan Harga Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh
pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I
dengan cara penerbitan HMETD (”PUT I”) ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan
dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku.
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
terjadi pada tanggal 31 Mei 2008, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Mei 2008
(dalam Rupiah)
Uraian

Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh

Modal Disetor
Lainnya

Penurunan Nilai
Efek yang
tersedia untuk
Dijual

Selisih Nilai
Transaksi
Restrukturisasi
Entitas
Sepengendali

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan
keuangan per tanggal 31 Mei 2008

18.500.000.000

428.673.873

-

175.523.450

3.177.981.158

22.282.178.481

PUT I sebanyak 832.500.000 Saham
Baru dengan nilai nominal Rp100,setiap
saham,
dengan
Harga
Pelaksanaan Rp170,- setiap saham.

83.250.000.000

832.499.930

-

-

-

84.082.499.930

Proforma ekuitas pada tanggal 31
Mei 2008 setelah Penawaran Umum
Terbatas I

101.750.000.000

1.261.173.803

-

175.523.450

3.177.981.158

106.364.678.411
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XII.

Kebijakan Deviden

Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan oleh kepada pemegang saham dalam rangka PUT I ini
mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh
Perseroan sebelum PUT I, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian deviden.
Perseroan belum membayarkan deviden kas sejak tahun 2006 dan Perseroan merencanakan akan
membayarakan Deviden sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya deviden dikaitkan dengan laba
bersih Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan
Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain, sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan mulai tahun buku 2008 dan seterusnya mengusulkan pembayaran Deviden
dengan dasar sebagai berikut:

Laba Bersih

Persentase Deviden Terhadap Laba Bersih

Laba bersih sampai dengan Rp 5 miliar

≤ 15%

Laba bersih Rp 5 miliar – Rp 10 miliar

≤ 25%

Laba bersih diatas Rp 10 miliar

≤ 35%
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XIII.

Perpajakan

Deviden yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri
Sesuai dengan ketentuan yang tercakup dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”),
deviden termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan, kecuali deviden yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah,
dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember
1994 tentang Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun
yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh
Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk
sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal
antara lain deviden dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Deviden yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri
Deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari
suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia,
dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek,
ditetapkan sebagai berikut:
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di
Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final.
Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa
efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai jual
saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan
sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan
dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan
Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambatlambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham
pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan
berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No.17
Tahun 2000.
Pajak Penghasilan atas deviden diperhitungkan dan diprelakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994, tanggal 29
Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana
Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, penghasilan yang disetujui Menteri Keuangan
Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut
diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
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Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2000, maka Bunga Obligasi dan Deviden baik dari
saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau
dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak
penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/Pzj.42/1993 tanggal 29 Januari 1993, tentang
Pajak Penghasilan Atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan
tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan hasil Bukti
HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia,
pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia
dengan negara tempat domisili Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bea Materai
Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas
transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu Rupiah ) atas transaksi
dengan nilai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta
Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan Bea
Meterai.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN
KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.
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XIV.

Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik

Yansen Pasaribu
Rasuna Office Park AO 06
Jl. Raya Rasuna Said
Jakarta
Indonesia
No STTD : 317/PM/STTD-AP/2002 tanggal 16 Mei 2002
Assosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No.711
No Penunjukaan Perseroan : 0051/EL-TDR/YP.VI08 tanggal 6 Juni 2008
Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PUT I ini adalah untuk melaksanakan audit
berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut
mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.
Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan
keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian,
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan
keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Nindyo & Associates
Capital Market Consultant
Menara Jamsostek, Lt 14
Jl. Jend. Gatot Subroto No 38
Jakarta
Indonesia
No STTD : 405/PM/STTD-KH/2001 tanggal 4 Desember 2001
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200323
No Penunjukaan Perseroan : Perjanjian Pemberian Jasa Hukum tanggal 18 Juni
2008
Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PUT I adalah melakukan
pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta
dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan ketrangan lain yang berhubungan
dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksanaan dan
penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang
menjadi dasar dari segi hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna
meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.
Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip
keterbukaan.
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Notaris

Fathiah Helmi, SH
Graha Irama Lt. 6 Ruang C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2 Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia
No STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Pebruari 1996
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 040/JKT PST/DKI/03
No Penunjukaan Perseroan : 04/PUT/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT I antara lain
menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran
Umum kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga
maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka
PUT I, antara lain melakukan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan Perjanjian
Pengelolaan Adminitrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Biro Administrasi
Efek

PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara 3 Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Indonesia
No STTD : KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Asosiasi: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No.ABI/IX/2008-007
No Penunjukaan Perseroan : 396/SG-CA/OKAS/VIII/2008 tangal 4 Agustus 2008
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT I adalah sesuai
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi menyiapkan
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti
HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan
rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk
emiten, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat
maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan
proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Penilai

Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan
Plaza ABDA Lantai 10 dan 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
No STTD : 02/BL/STTD-P/B/2007 tanggal 27 Desember 2007
Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No.06-P-01995
No Penunjukaan Perseroan : EL/019/UJP-MPR/VI/08 tanggal 16 Juni 2008
Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam PUT I ini, sesuai dengan Standar Profesi dan
Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi menelaah kondisi usaha dan kondisi
keuangan perusahaan sasaran, menganalisis industri dan prospek perusahaan
sasaran, menelaah rencana bisnis dan proyeksi keuangan perusahaan sasaran berikut
asumsi-asumsi pokok yang digunakan, menentukan metodologi penilaian yang paling
tepat, mengimplementasikan metodologi dalam mengembangkan model penilaian,
menentukan Nilai Pasar Wajar perusahaan sasaran, mengeluarkan Opini Kewajaran
terhadap rencana Transaksi Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar
Modal dan peraturan pelaksanaannya.
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XV.

Pendapat Dari Segi Hukum
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XVI.

Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan
Perseroan

145
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XVII.

Laporan Penilai Independen
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XVIII.

Anggaran Dasar Perseroan

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang
telah disesuaikan dengan UUPT dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan sesuai dengan Peraturan
Bapepam No.IX.J.1.
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
pp. Perseroan Terbatas ini bernama PT TD Resources Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.
qq. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan berstatus badan hukum terhitung sejak tanggal
enam belas Oktober dua ribu tiga (16-10-2003).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1.

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah di bidang perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan,
pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa.

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
a.

Berusaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan, perdagangan lokal, antar pulau,
ekspor, impor, pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosir, distributor, dan perwakilan dari
perusahaan lain, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, secara amanat atau
komisi;

b.

Berusaha dalam bidang pembangunan yang meliputi bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada
umumnya (general contractor), pemborongan bidang pertambangan umum, pemasangan komponen
bangunan berat/heavy lifting, pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industrial
estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya, bendungan,
jembatan, jalan, taman, dermaga laut, pelabuhan udara, instalasi air minum, gas, listrik, telekomunikasi,
pengairan, pengembangan wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja termasuk pekerjaan-pekerjaan
pembebasan, pembukaan, pengurugan dan pemerataan, pembangunan lapangan golf, pembangunan
sarana prasarana jaringan telekomunikasi;

c.

Berusaha dalam bidang industri batik, industri farmasi dan obat-obatan, industri garment dan pakaian jadi,
industri haspel, industri karet dan barang-barang dari karet, industri kerajinan tangan, industri kertas,
industri kimia dan barang-barang dari kimia, industri karton, industri barang galian bukan logam, industri
komputer dan peripheral, industri logam dan baja, industri makanan dan minuman, industri mesin-mesin,
industri mesin listrik, industri meubel dan furniture, industri peralatan rumah tangga, industri peralatan
listrik, industri pengolahan kelapa sawit, industri roti dan kue, industri pengolahan coca dan coklat, industri
pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri perakitan komponen jadi
(elektronika), industri peralatan kontrol polusi dan korosi, industri radio dan televisi, industri rokok, industri
sarung tangan, industri semen, industri sepatu dan sandal dan industri tekstil;
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d.

Berusaha dalam bidang pertambangan yang meliputi, pertambangan nikel, batubara, timah, logam, emas,
perak, pasir besi dan bijih besi, tanah liat, granit, gamping, pasir, bijih uranium dan thorium, eksplorasi
dan eksploitasi air mineral dan tambang non-migas, teknologi perforasi, pengeboran;

e.

Berusaha dalam bidang pertanian, industri pertanian, agroindustri, agrobisnis, peternakan, perikanan
darat/laut dan pertambakan, pembenihan dan budidaya biota laut, pembenihan dan budidaya biota air
tawar, kehutanan, peternakan unggas, perkebunan tanaman pangan, perkebunan tanaman keras
(palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit dan budidaya mutiara, peternakan
budidaya walet;

f.

Berusaha dalam bidang penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis,
fotokopi, sablon, offset, pencetakan majalah-majalah dan tabloid, pencetakan dokumen, pencetakan
buku-buku;

g.

Berusaha dalam bidang transportasi, angkatan darat (pipa), transportasi penumpang, transportasi
pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan;

h.

Berusaha dalam bidang perbengkelan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance)
kendaraan bermotor, showroom kendaraan bermotor, pemasangan dan penjualan acessories kendaraan,
perawatan, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan, penyediaan suku cadang alatalat berat dan pengecatan kendaraan bermotor;

i.

Berusaha dalam bidang jasa agen properti, jasa hiburan, jasa kebersihan, jasa telekomunikasi umum,
jasa teknologi informasi dan internet content, jasa persewaan kendaraan bermotor, jasa boga, jasa
pengembangan bisnis, jasa pengolahan data, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan
bermotor, jasa penjualan tiket dan tour, jasa e-commerce, jasa keamanan, jasa pengelolaan manajemen
properti, jasa konsultasi bidang arsitek, desain interior, jasa konsultasi bidang manajemen dan
administrasi engineering, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi
bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti, jasa konsultasi bidang restoran dan
makanan, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan
administrasi, jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, jasa konsultasi bidang konstruksi/sipil,
jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan
pembangunan, jasa konsultasi bidang study perencanaan, jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa
informatika, jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral.

MODAL
Pasal 4
1.

Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas
400.000.000 (empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp 100,- (seratus Rupiah).

2.

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh berjumlah 46,25% (empat puluh enam koma
dua lima persen) atau sejumlah 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) saham, atau dengan jumlah
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah) telah
disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal
saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.

3.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada
waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga dibawah nilai nominal.
Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
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4.

5.

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham
dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a)

Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat
pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;

b)

Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK
dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c)

Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran
Dasar;

d)

Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

e)

Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

f)

Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah
maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum
tersebut.

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham,
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a)

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang
saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang
saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b)

Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan
dalam hal pengeluaran saham:
b.1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;
dan/atau
b.4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan
modal tanpa HMETD.

c)

HMETD wajiib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

d)

Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas,
dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding
dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan
tambahan Efek bersifat ekuitas.

e)

Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga dan syarat-syarat yang sama.
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6.

f)

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g)

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penambahan Modal Dasar Perseroan;
a)

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b)

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

c)

7.

b.1.

Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menambah
modal dasar Perseroan;

b.2.

Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.3.

Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.4.

Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 b.3. anggaran
dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka
waktu dalam Pasal 4 ayat 6 b.3. tidak terpenuhi;

b.5.

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 b.1.
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat 6 b.

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 dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

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 perundangundangan menentukan lain.
Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor
Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum
kehadiran maupun pengambilan suara dalam RUPS.
Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
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SAHAM
Pasal 5
1.

Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

2.

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

3.

Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

4.

5.

Bukti Kepemilikan Saham dapat berupa sebagai berikut:
a.

Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b.

Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,
maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6
1.

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

2.

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
a.
b.
c.
d.

3.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Nama dan alamat pemegang saham;
Nomor surat saham;
Nilai nominal saham;
Tanggal pengeluaran surat saham.

Nama dan alamat pemegang saham;
Nomor surat kolektif saham;
Nomor surat saham dan jumlah saham;
Nilai nominal saham;
Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal
pengeluaran serta memuat tanda tangan-tanda tangan dari Direktur Utama dan seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tanda tangan-tanda tangan tersebut dapat dicetak
langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau
efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
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5.

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

SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7
1.

Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
a.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
1)
2)

Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham
tersebut; dan
Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

b.

Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat
saham.

c.

Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
1)
2)
3)
4)

Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas
hilangnya surat saham tersebut;
Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang
cukup oleh Direksi Perseroan;
Rencana pengaluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.

2.

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

3.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 paragraf a,b, dan c Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8
Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a.

saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b.

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

c.

apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;

d.

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di
atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

e.

Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
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f.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

g.

dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut
menghilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut
benar-benar hilang atau musnah;

i.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;

j.

pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan
suara dalam RUPS sesuai dengna jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut;

k.

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;

l.

Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer
Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham;

m. Perseroan wajib menyerahkan deviden, 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 deviden, 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;
n.

Perseroan wajib menyerahkan deviden, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o.

batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus,
atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus, atau hak-hak lainnya,
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh deviden, saham binus, atau hakhak lainnya tersebut;

p.

ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.
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DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 9
1.

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di
tempat kedudukan Perseroan.

2.

Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak
lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
Jumlah yang disetor atas setiap saham;
Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai
penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran
jaminan fidusia tersebut;
Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3.

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4.

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan,
harus memberitahukan setiap perubahan/perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat kepada Direksi
Perseroan dan mendapat tanda terima. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat,
panggilan, dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat
Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5.

Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang
saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

6.

Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada
serorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7.

Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham
kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat
seorang diantara mereka yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang bersangkutan
harus dianggap sebagai pemegang sahak atas saham tersebut, dan namanya harus dicatat sebagai
pemegang saham dalam Daftar Pemegang Sahan dan atas surat saham yang bersangkutan.
Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

8.

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham
Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan
anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

207

PT TD RESOURCES Tbk

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10
1.

a.

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar
Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu
dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas
nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

b.

Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus
berbentuk sebegaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa
dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan,
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2.

Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar
ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak
yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3.

Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4.

Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat
dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5.

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 yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham
karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu
saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai
pemegang saham dari saham tersebut.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan
tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

6.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana
saham-saham tersebut dicatatkan.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11
1.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ”RUPS” adalah:
a.
b.

RUPS tahunan;
RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS luar biasa.

2.

Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali
dengan tegas ditentukan lain.

3.

RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun dalam jangka waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan berakhir.
Dalam RUPS tahunan:
a.

Direksi menyampaikan:
−
−

Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.

b.

Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar, yaitu:
c.1. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah;
c.2. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
Panggilan RUPS Tahunan.

4.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5.

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan kecuali mata acara
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
serta Anggaran Dasar.

6.

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat meminta Direksi
atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan UUPT.

7.

Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam angka 6 Pasal ini, maka:
a.
b.
c.

8.

Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua Bapepam dan LK;
Atas persetujuan Ketua Bapepam dan LK, RUPS dilaksanakan oleh Pemegang Saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan
Kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS
ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
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TEMPAT, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAN RUPS
Pasal 12
1.

Tanpa mengurangi ketenutan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat
kedudukan hukum Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat
kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

2.

Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham,
pihak yang berhak memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan
cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.

3.

a.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b.

Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa
RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

c.

Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT
kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemanggilan RUPS
kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai
kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.

d.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
dari RUPS pertama.

4.

Panggilan harus memuat tempat, tanggal, waktu, serta acara rapat dan panggilan untuk RUPS tahunan harus
disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di
kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 12 ini dan bahwa salinan
neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas
permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan yang bersangkutan
untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi
atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

5.

Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih
dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat
kedudukan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

6.

Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
a.

telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili
sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

b.

telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan
dikeluarkan; dan

c.

menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan
mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7.

RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

8.

Penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas
permintaan:
a.

seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau

b.

Dewan Komisaris.
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PIMIPINAN DAN BERITA ACARA RUPS
Pasal 13
1.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2.

Dalam hal anggota 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 Komisaris
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan
kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh
salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam
RUPS.

3.

Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat
tersebut.

4.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS.

5.

Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS
Pasal 14
1.

2.

Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap halhal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan
mengikuti ketentuan:
a.

Dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh
suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf
a ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang saha yang dikeluarkan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran,
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan
oleh Ketua Bapepam dan LK.

RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri yang
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini adalah Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam
RUPS.
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3.

4.

b.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tercapai, maka RUPS kedua dapat
mengambil keputusan yang sah apabila 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 adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam RUPS.

c.

Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran,
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan
oleh Ketua Bapepam dan LK. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan
dalam bahasa Indonesia.

RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil
keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam RUPS.

c.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.b tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

RUPS untuk menyetujui benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang
sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan;

b.

RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (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 ½ (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen;

c.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 4) kalimat b) peraturan ini tidak
tercapai, maka dalam RUPS kedua, Rapat sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dalam RUPS; dan

d.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas ini tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

5.

Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.

6.

Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan hak
suara tersebut.
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8.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang saham dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara dalam RUPS.

9.

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang
bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan
dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat
semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani
usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI
Pasal 15
1.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
Direksi, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

2.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan
hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a.
b.
c.

3.

dinyatakan pailit;
menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan dinyatakan pailit; atau
dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.

Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
a.
b.
c.

Undang-Undang Perseroan Terbatas;
Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

4.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh
Perseroan.

5.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal
ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak
terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui,
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi
yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar
Perseroan.

6.

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7.

Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

8.

a.
b.

c.
d.
e.

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota
Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri dalam RUPS.
Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak
berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a
ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
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9.

a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

10. a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran
diri.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah
tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan
membebaskannya.
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi
kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan
telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi.
Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris
dengan menyebutkan alasannya.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada
anggota Direksi yang bersangkutan.
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana
dimaksud dalam anggaran dasar ini.
Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara
harus diselenggarakan RUPS.
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara
tersebut hadir dalam Rapat.
RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan
diberhentikan untuk seterusnya.
Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela
dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima
keputusan RUPS.
Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil
keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

11. RUPS dapat:
-

mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari
jabatannya; atau
mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota
Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur
yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan
lain dalam RUPS.
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12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a.
b.
c.
d.

dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
meninggal dunia; atau
diberhentikan karena keputusan RUPS.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
14. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan
kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur
Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 19 ayat 4 anggaran
dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16
1.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam
mencapai maksud dan tujuannya.

2.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

3.

Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan untuk:
a.
b.

meminjamkan uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di bank);
turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
4.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki
paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

5.

Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat
persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

6.

a.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7.

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk
bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi
wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

8.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak
menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Rapat Direksi.
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9.

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

RAPAT DIREKSI
Pasal 17
1.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan
Pasal 16 ayat 7 anggaran dasar ini.

3.

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang
disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

4.

Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk
menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat
tersebut.

7.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain
berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Direktur Utama selaku
pimpinan Rapat yang memutuskan.
11. a.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b.

Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara
tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan,
dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu
Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

c.

Pemungutan suara mengenai 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 keberatan dari yang hadir.
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12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris,
tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah
mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para
anggota Direksi maupun pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul
yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 18
1.

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah satu di
antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

2.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

3.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a.
b.
c.

4.

dinyatakan pailit;
menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan dinyatakan pailit; atau
dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.

Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
a.
b.
c.

Undang-Undang Perseroan Terbatas;
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

5.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh
Perseroan.

6.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri
untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.

7.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

8.

Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan
keputusan RUPS:
a.
b.

RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya.
Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan
apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
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c.
d.
e.
9.

a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri dalam RUPS.
Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak
brkeberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat
pengunduran diri.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah
tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah
RUPS Tahunan membebaskannya.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

10. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan
Komisaris tersebut:
a.
b.
c.
d.

dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
meninggal dunia; atau
diberhentikan karena Keputusan RUPS.

11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
12. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan
menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama
sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19
1.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,
baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

2.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3.

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
oleh Dewan Komisaris.
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4.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

5.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

6.

Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka)
apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

7.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan
wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara.
RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang
diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya,
dengan terlebih dahulu memberikan kesempata kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara
tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut
hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

8.

Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 Pasal 19 ini tidak dapat mengambil keputusan atau
setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara
anggota Direksi menjadi batal.
Rapat tersebut pada ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka
Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

9.

Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan,
maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian
sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula.
11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak
ada anggota Direksi sama sekali, maka Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau
lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta
mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20
1.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang
saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu)
orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
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3.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, Pemanggilan
mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal
Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak terebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris,
Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4.

Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan
dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.

6.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau
berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris
yang hadir dalam Rapat tersebut.

7.

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan
Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih
dari ½ (satu per dua) bagian jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Komisaris Utama selaku
pimpinan Rapat yang memutuskannya.
11. a.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b.

Setiap angota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan
dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris
menentukan lain.

c.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti
yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan,
baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan
secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
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RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21
1.

Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

2.

Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh
persetujuan.

3.

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

4.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang.

5.

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2008 (dua ribu delapan).

6.

Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.

7.

Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan
tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan
alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak
menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi
laporan tahunan.

9.

Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari
dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS
untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada
RUPS Tahunan.
11. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 22
1.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2.

Deviden-deviden hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan
yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran
deviden.
Deviden untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan
ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian deviden diambil, satu
dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
tersebut dicatatkan.
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3.

Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan
cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai deviden.

4.

Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk
tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

5.

Deviden yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran
deviden lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan deviden
yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Deviden yang telah dimasukkan dalam
cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
akan menjadi hak Perseroan.

6.

Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23
1.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang
ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.

3.

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

4.

Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

5.

Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

6.

Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar
kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 24
1.

Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
dan/atau peraturan Pasar Modal.

2.

Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14
ayat 2 anggaran dasar ini.

3.

Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat
kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan;
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status
Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas.

5.

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit
atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
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PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 25
1.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

2.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 26
1.

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum
dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

2.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL
Pasal 27
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 28
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan
memutuskannya.
Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:
a.

modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 4 telah diambil bagian dan disetor penuh
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham sebagai berikut:
-

PT. OKANSA PACIFIC LIMITED sebanyak 43.760.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu)
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.376.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh
enam juta Rupiah);

-

DAYGAIN LIMITED sebanyak 35.150.000 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.515.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta Rupiah);

-

PT. ANCORA RESOURCES sebanyak 34.859.500 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.485.950.000,- (tiga milyar
empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

-

MASSIVE HOLDINGS LIMITED sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta Rupiah);

-

Masyarakat sebanyak 55.230.500 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.523.050.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta
lima puluh ribu Rupiah);

atau seluruhnya berjumlah 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta Rupiah).
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XIX.

Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT I Perseroan No.14 tanggal 7 Agustus
2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga adalah:
PT Ancora Resources (“PT AR”)
Gd. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lt. 11 D,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan 12910
Indonesia
PT AR bertindak sebagai pembeli siaga setelah alokasi pemesanan saham tambahan yang dilakukan jika masih
terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
PT AR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Ancora Resources No.
13 tanggal 27 Oktober 2007 dibuat dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-00516.AH.01.01.Tahun
2008 tanggal 4 Januari 2008, menurut ketentuan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
Kegiatan utama PT AR melakukan kegiatan usaha di bidang Industri dan Pertambangan.
PT AR memiliki dana yang cukup dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam
rangka PUT I.
PT AR selaku Pemegang Saham Perseroan sebesar 18,84% menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan
haknya dalam rangka PUT I secara proporsional.

Susunan Pegurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Komisaris dan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat
PT Ancora Resources No. 42 tanggal 30 Juni 2008 dibuat dihadapan Chaterine Situmorang, SH, Notaris di
Jakarta adalah sebagai berikut:
KOMISARIS
Komisaris

: Gita Irawan Wirjawan

DIREKSI
Direktur

: Tjetjep Muljana

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Ancora Resources No. 41 tanggal 30
Juni 2008 yang dibuat dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan PT Ancora
Resources adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp100,- per lembar
Jumlah Saham
(lembar)

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Ancora Investindo International
- PT Ancora Kapita Indonesia
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel
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Jumlah Nominal
(Rp)

80.000.000

8.000.000.000

19.999.999
1
20.000.000
60.000.000

1.999.999.900
100
2.000.000.000
6.000.000.000

Persentase
(%)

99,99
0,01
100,00
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XX.

Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita untuk mengelola Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Saham
dan Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan
Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan No. 15 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,
Notaris di Jakarta.
1.

Pemesan Yang Berhak
Setiap pemegang 2 (dua) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal
6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga
Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas saham
hasil pelaksanaan HMETD, maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik
Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
Pemesan yang berhak melakukan pembelian Efek adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang
Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di
dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom Endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau Daftar
Pemegang HMETD yang dikeluarkan KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga
dan/atau Badan Hukum baik Indonesia ataupun Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8
Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

2.

Distribusi Sertifikat Bukti HMETD
Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, HMETD akan didistribusikan ke
dalam rekening efek di KSEI secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank
Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang
berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Oktober 2008. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian
Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Pelaksana Pengelola
Administrasi Efek (”Biro Administrasi Efek”) kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari
masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan akan
menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham yang dapat diambil oleh Pemegang
Saham yang berhak atas kuasanya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 7 Oktober 2008 di kantor
BAE PT Sinartama Gunita, dengan membawa:
a.

Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran
dasar (bagi pemegang saham badan hukum atau lembaga). Pemegang Saham juga wajin
menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b.

Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku
baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib
diperlihatkan).
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3.

Prosedur Pelaksanaan HMETD
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2008.
A.

Prosedur Pelaksanaan HMETD yang Berada di dalam Penitipan Kolektif
1.

Pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa
atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya
ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

2.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan HMETD
oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

3.

B.

a.

KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening Pemegang HMETD
yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan
menggunakan fasilitas C-BEST;

b.

Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank
yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga
Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke Rekening
Bank Khusus pada hari yang sama.

1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan HMETD, KSEI akan
menyampaikan kepada BAE dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.

Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data
Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan
domisili) Pemegang HMETD yang melakukan Pelaksanaan HMETD;

b.

Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan
oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank khusus;

c.

Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke
dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4.

Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam
butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari
Instruksi Pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke
dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi
untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD.

5.

Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima
dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di
Rekening Bank Khusus, BAE akan menerbitkan atau mendepositokan sejumlah Saham Baru
Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI
akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dengan
menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru
Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi
Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

Prosedur Pelaksanaan HMETD yang Berada di luar Penitipan Kolektif
1.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE

2.

Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan
HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam Rekening Bank Khusus serta
menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.

Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap

b.

Asli Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD

c.

Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang HMETD (perorangan) yang akan
melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal
Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota
Direksi/pengurus dari Pemegang HMETD (lembaga atau badan hukum) yang akan
melakukan Pelaksanaan HMETD
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4.

d.

Asli Surat Kuasa, jika Pelaksanaan HMETD dilakukan oleh Pemegang HMETD melalui
kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan
penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas)

e.

Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD
kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk
dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
-

Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank
Kustodian untuk mengajukan permohonan Pelaksanaan HMETD dan melakukan
pengelolaan Efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam penitipan
kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

-

Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan
ditandatangani dengan lengkap.

3.

BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen
Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.

pendukung

untuk

4.

Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh Biro
Administrasi Efek dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds)
ke dalam Rekening Bank Khusus, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan sejumlah Saham
baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang
Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

Prosedur Pelaksanaan HMETD
Pemegang Saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya
tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat
memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan
Pembelian Saham Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah
disediakan.
Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dan pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat
Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan
permohohan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau
Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham
hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham dapat mengajukan sendiri
permohonannya kepada BAE Perseroan.
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil
penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui
Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1.

Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

2.

Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk
mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek
atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan
sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa.

3.

Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar
dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).

4.

Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
bank tempat menyetorkan pembayaran.

5.

Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan
pendistribusian saham hasil pelaksanaan BAE Perseroan.
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Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang
telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1.

Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang
sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan
Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).

2.

Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan
pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan.

3.

Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil
penjatahannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham harus mengajukan permohonan kepada
BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1.

Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

2.

Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar
dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).

3.

Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan
fotokopi KTP/paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

4.

Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada
rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2008, dalam keadaan baik (in good
funds). Pemesan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat
mengakibatkan penolakan pemesanan.

5.

Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2008 dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi
jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham
Tambahan akan dipenuhi.

b.

Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah
seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan
pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional,
berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus
mengenai pelaksanaan HMETD . Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut
wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam-LK
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pacta peraturan No.VIII.G.12
Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian
Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam
Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari sejak tanggal
penjatahan.
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6.

Persyaratan Pembayaran
Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya
diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah
pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan
mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke
rekening Perseroan pada:
Rekening atas nama
PT TD Resources Tbk
Bank CIMB Niaga
Nomor Rekening: 085.01.01068.00.5
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek
dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham
dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka
tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya
telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.
Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran
tersebut harus diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal
16 Oktober 2008.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan.
Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan
menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan
ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pesanan
yang tidak dipenuhi.
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan
pelaksanaan HMETD (exercise) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8.

Pembatalan Pemesanan Saham
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan
memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan
diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan.
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:
a.

Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat
pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

b.

Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.

c.

Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.
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9.

Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada
haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, pengembalian uang dilakukan oleh
Perseroan selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2008. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan
sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan
pengembalian, uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 21 Oktober
2008 dengan memperhatikan tingkat jasa giro yang berlaku pada bank yang ditunjuk Perseroan pada
tanggal pengembalian uang pemesanan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang
tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang
dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening
Pemesan.
Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:
PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara 3 Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No 51
Jakarta 10350
Indonesia
Telp: +62 21 3922332
Faksimili: +62 21 392 3003

dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku,
fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda
Terima Pemesanan saham asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Bukti Diri. Pemesan tidak
dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10.

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya
melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan
pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening
Perseroan.
Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan
HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima
dengan baik oleh Perseroan.
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya
atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Pengambilan dilakukan Badan Administrasi Efek yang ditunjuk
Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.

Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau

b.

Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi/Komisaris atau
Pengurus yang masih berlaku

c.

Asli surat kuasa sah (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai
Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari Pemberi dan
Penerima Kuasa

d.

Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.
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11.

Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi
publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham publik lainnya yang melakukan
pemesanan lebih dari haknya, seperti tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan
dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila
setelah alokasi tersebut masih terdapat saham yang tersisa, PT Ancora Resources selaku pembeli siaga
porsi publik telah sepakat akan mengambil bagian sisa saham yang ditawarkan tersebut pada Harga
Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah).

12.

Pendaftaran Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini
melalui:
PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara 3 Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Indonesia
Telp: +62 21 3922332
Fax: +62 21 392 3003

dengan membawa:
a.

Sertifikat bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.

b.

Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.

c.

Fotokopi KTP/SIM/paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi
Badan Hukum/Lembaga).

d.

Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang
memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, disamping mencantumkan
nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan
alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas
pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
Waktu Pendaftaran:
Tanggal: 8-14 Oktober 2008
Pukul: 09.00 – 15.00 WIB

e.

FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).
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XXI.

Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD)

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang
dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan
pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan
selama masa perdagangan.
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:
1.

Pihak yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham
PT TD Resources Tbk pada tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak
untuk memperoleh HMETD untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa
setiap Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki 2 (dua) saham lama mempunyai 9 (sembilan)
HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga
Pelaksanaan Rp170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham.

2.

Pemegang Sertifikat HMETD yang Sah
Pemegang HMETD yang sah adalah:

3.

a.

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang
Saham PT TD Resources Tbk pada tangga 6 Oktober 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang
berhak menerima HMETD yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode
perdagangan HMETD,

b.

Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat
Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau

c.

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode
perdagangan HMETD

Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode
perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2008.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan
ketentuan di bidang Pasar Moda termasuk peraturan Bursa Efek Jakarta, serta peraturan KSEI. Bila
pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi
dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.
Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilakukan dengan cara
pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI.
Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD
menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.
Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No.SE-006/BEJ/1998, satu-satuan perdagangan
HMETD ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan
perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang
terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul
12.00 waktu Jakarta Automated System (“JATS”) kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan
pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang
sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T + 0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui
Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
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4.

Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD
Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

5.

a.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik
melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan
pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

b.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik
melalui KSEI, maka HMETD yang akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang
mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD
yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus
dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsemen dan keterangan lain yang
diperlukan.

Nilai HMETD
Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang Bukti HMETD yang sah akan berbeda-beda dari
Pemegang Bukti HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung
nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah
nilai HMETD yang sesungguhnya, Penjelasan di bawah ini diharapkan akan memberikan gambaran
umum untuk menghitung nilai Bukti HMETD:
Diasumsikan harga pasar satu saham

= Rp a

Harga saham PUT I

= Rp b

Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I

= A

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I

= B
( Rpa x A ) + ( Rpb x B )

Harga Teoritis Saham Baru ex-HMETD

= ____________________________
(A+B)
= RpX

Harga Bukti HMETD per saham

6.

= RpX – Rpb

Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD
Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk
membeli Saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham Yang Berhak
yang belum melakukan konversi saham digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD
tidak berlaku dalam fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun
pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI
akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

7.

Pecahan HMETD
Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang
saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atau pecahan efek tersebut wajib dijual
oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.

8.

Lain-lain
Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik
Indonesia. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang
Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD,
investor dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk PUT I ini.
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XXII.

Penyebarluasan Prospektus Dan Sertifikat Bukti Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Permohonan
Pemecahan, Sertifikat Bukti HMETD, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB di:
PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara 3 Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No 51
Jakarta 10350
Indonesia
Telp: +62 21 3922332
Fax: +62 21 392 3003
Apabila sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan
Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab
Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang
bersangkutan.
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XXIII.

Informasi Tambahan

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan
tambahan informasi sehubungan dengan PUT I ini, para Pemegang Saham dipersilakan menghubungi:
PT TD Resources Tbk
Plasa Bumi Daya Lantai 16
Jl. Imam Bonjol No.61
Jakarta 10310
Indonesia
Telp: + 62 21 391 5407
Faksimili: + 62 21 398 34117
website: www.td-resources.com
Prospektus, SBHMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan akan tersedia untuk diambil
mulai tanggal di kantor Biro Administrasi Efek pada setiap hari kerja mulai jam 09.00 WIB sampai jam 15.00 WIB
mulai tanggal, dengan menyerahkan dokumen jati diri yang sah di:
Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara 3 Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No 51
Jakarta 10350
Indonesia
Telp: +62 21 3922332
Fax: +62 21 392 3003
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI.
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