
	

	

	

OTORITAS	JASA	KEUANGAN	TIDAK	MEMBERIKAN	PERNYATAAN	MENYETUJUI	ATAU	TIDAK	MENYETUJUI	ATAS	EFEK	INI,	TIDAK	JUGA	

MENYATAKAN	KEBENARAN	ATAU	KECUKUPAN	ISI	PROSPEKTUS	INI.	SETIAP	PERNYATAAN	YANG	BERTENTANGAN	DENGAN	HAL-HAL	

TERSEBUT	ADALAH	PERBUATAN	MELANGGAR	HUKUM	
	

PT	PROTECH	MITRA	PERKASA	TBK.	(“PERSEROAN”)	DAN	PENJAMIN	PELAKSANA	EMISI	EFEK	BERTANGGUNG	JAWAB	SEPENUHNYA	

ATAS	 KEBENARAN	 SEMUA	 INFORMASI	 ATAU	 FAKTA	 MATERIAL	 SERTA	 KEJUJURAN	 PENDAPAT	 YANG	 TERCANTUM	 DALAM	

PROSPEKTUS	INI.	
	

PENAWARAN	UMUM	INI	DILAKUKAN	OLEH	PERUSAHAAN	MENENGAH	ATAU	KECIL,	SESUAI	DENGAN	PERATURAN	NOMOR	IX.C.7.	
	

	
	

PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk.	
Kegiatan	Usaha	Utama:	

Bergerak	dalam	bidang	Bergerak	dalam	bidang	Perdagangan,	Pembangunan	dan	Jasa		
Khususnya	Mekanikal	dan	Tehnik	sipil	Elektro			

	Berkedudukan	di	Jakarta,	Indonesia	
Menara	Sudirman	Lantai	8A	
Jl.	Jend	Sudirman	Kav	60	
Jakarta	12190,	Indonesia	
Telp	:	(021)	5226528	
Fax	:	(021)	5226517	

Email	:	info@protechmitraperkasa.com	
Website	:	www.protechmitraperkasa.com	

	

PENAWARAN	UMUM	PERDANA	SAHAM	
	

Sebanyak	160.000.000	(seratus	enam	puluh	juta)	saham	biasa	atas	nama	yang	merupakan	saham	baru	yang	berasal	dari	portepel	Perseroan	
atau	sebesar	44,62%	(empat	puluh	empat	koma	enam	puluh	dua	persen)	dari	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	setelah	Penawaran	
Umum	Perdana	Saham,	dengan	nilai	nominal	Rp100,-	(seratus)	setiap	saham	yang	ditawarkan	kepada	masyarakat	dengan	harga	Penawaran	
Rp190,-	(seratus	sembilan	puluh	Rupiah)	setiap	saham,	yang	harus	dibayar	penuh	pada	saat	mengajukan	Formulir	Pemesanan	Pembelian	
Saham	(”FPPS”),	sehingga	seluruhnya	berjumlah	sebesar	Rp30.400.000.000,-	(tiga	puluh	miliar	empat	ratus	juta	Rupiah).	
Saham-saham	yang	ditawarkan	dalam	Penawaran	Umum	Perdana	ini,	direncanakan	akan	dicatatkan	pada	Bursa	Efek	Indonesia	(“BEI”)	sesuai	
dengan	 Perjanjian	 Pendahuluan	 Pencatatan	 Efek	 yang	 telah	 dibuat	 antara	 Perseroan	 dengan	 BEI	 pada	 tanggal	 20	 April	 2016	 apabila	
memenuhi	persyaratan	pencatatan	efek	yang	ditetapkan	oleh	BEI.	Apabila	syarat-syarat	pencatatan	saham	di	BEI	tidak	terpenuhi,	maka	
Penawaran	Umum	ini	batal	demi	hukum	dan	uang	pemesanan	yang	telah	diterima	dikembalikan	kepada	para	pemesan	sesuai	dengan	UUPM	
dan	peraturan	pelaksanaanya.	
Pelaksana	 Emisi	 Efek	 dan	para	 Penjamin	 Emisi	 Efek	 yang	namanya	 tercantum	di	 bawah	 ini	menjamin	dengan	 kesanggupan	penuh	 (full	
commitment)	terhadap	Penawaran	Umum	Perdana	saham	Perseroan.	

	

RISIKO	UTAMA	YANG	DIHADAPI	PERSEROAN	YAITU	RISIKO	PERSAINGAN	USAHA.	

RISIKO	USAHA	PERSEROAN	SELENGKAPNYA	DICANTUMKAN	PADA	BAB	V	DI	DALAM	PROSPEKTUS	INI.	
	

RISIKO	YANG	DIHADAPI	 INVESTOR	 TERKAIT	ATAS	KEPEMILIKAN	 SAHAM	PERSEROAN	ADALAH	TIDAK	 LIKUIDNYA	 SAHAM	YANG	

DITAWARKAN	 PADA	 PENAWARAN	 UMUM	 INI	 YANG	 ANTARA	 LAIN	 DISEBABKAN	 JUMLAH	 SAHAM	 YANG	 DITAWARKAN	 PADA	

PENAWARAN	 UMUM	 INI	 RELATIF	 TERBATAS.	 DENGAN	 DEMIKIAN,	 PERSEROAN	 TIDAK	 DAPAT	 MEMPREDIKSI	 APAKAH	

PERDAGANGAN	SAHAM	PERSEROAN	DI	BURSA	EFEK	AKAN	AKTIF	ATAU	LIKUID.	

	 	

PERSEROAN	TIDAK	MENERBITKAN	SURAT	KOLEKTIF	SAHAM	DALAM	PENAWARAN	UMUM	INI,	TETAPI	SAHAM-SAHAM	TERSEBUT	

AKAN	 DIDISTRIBUSIKAN	 SECARA	 ELEKTRONIK	 YANG	 AKAN	 DIADMINISTRASIKAN	 DALAM	 PENITIPAN	 KOLEKTIF	 PT	 KUSTODIAN	

SENTRAL	EFEK	INDONESIA	(“KSEI”).	

SAHAM–SAHAM	YANG	DITAWARKAN	INI	SELURUHNYA	AKAN	DICATATKAN	PADA	PT	BURSA	EFEK	INDONESIA	

PENJAMIN	PELAKSANA	EMISI	EFEK	

PT	Erdikha	Elit	Sekuritas	

PENJAMIN	EMISI	EFEK	

PT	Bosowa	Sekuritas,	PT	Evergreen	Capital,	PT	Indomitra	Securities,	PT	Inti	Fikasa	Securindo,	PT	Jasa	Utama	Capital,		

PT	Lautandhana	Securindo,	PT	Minna	Padi	Investama	Tbk,	PT	Panca	Global	Securities,	PT	Panin	Sekuritas,		

PT	Philip	Securities	Indonesia,	PT	Profindo	International	Securities,	PT	Victoria	Securities	
	

Prospektus	ini	diterbitkan	di	Jakarta	pada	tanggal	29	Juni	2016	

Tanggal	Efektif	 :	 28	Juni			2016	 	 Tanggal	Pengembalian	Uang	Pemesanan		 :	 15	Juli	2016	

Masa	Penawaran	 :	 30	Juni,	1	juli	&	11	Juli	2016	 	 Tanggal	Distribusi	Saham	Secara	Elektronik	 :	 15	Juli		2016	
Tanggal	Penjatahan	 :	 13	Juli	2016	 	 Tanggal	Pencatatan	pada	BEI		 :	 18	Juli	2016	



	

PT	 Protech	Mitra	 Perkasa	 Tbk	 (selanjutnya	 dalam	 Prospektus	 ini	 disebut	 “Perseroan”)	 telah	menyampaikan	

Pernyataan	Pendaftaran	Emisi	Efek	sehubungan	dengan	Penawaran	Umum	Perdana	 ini	kepada	Otoritas	 Jasa	

Keuangan	 (“OJKJ”)	 di	 Jakarta	 dengan	 surat	 No.	 032/PMP/IV/2016	 tertanggal	 22	 April	 2016	 sesuai	 dengan	

persyaratan	yang	ditetapkan	dalam	Undang-Undang	Republik	Indonesia	No.8	tahun	1995	tentang	Pasar	Modal,	

yang	 dimuat	 dalam	 Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 No.64	 tahun	 1995,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	

No.3608	(selanjutnya	disebut	“UUPM”)	dan	peraturan	pelaksanaanya.	

	

Lembaga	dan	Profesi	Penunjang	Pasar	Modal	dalam	rangka	Penawaran	Umum	Perdana	ini	bertanggung	jawab	

sepenuhnya	atas	kebenaran	semua	 informasi	atau	fakta	material	serta	kejujuran	pendapat,	keterangan	yang	

disajikan	dalam	Prospektus	ini,	sesuai	dengan	bidang	tugas	masing-masing	berdasarkan	ketentuan	yang	berlaku	

dalam	wilayah	Republik	Indonesia	dan	kode	etik	serta	norma	dan	standar	profesi	masing-masing.	

	

Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	dan	Para	Penjamin	Emisi,	Lembaga	dan	Profesi	Penunjang	Pasar	Modal	dalam	

Penawaran	Umum	 ini	 tidak	mempunyai	 hubungan	 afiliasi	 dengan	 Perseroan,	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	

Undang-Undang	Pasar	Modal	dan	peraturan	pelaksanaannya.	

	

Sehubungan	 dengan	 Penawaran	 Umum	 ini,	 setiap	 pihak	 yang	 terafiliasi	 dilarang	 memberikan	 keterangan	

dan/atau	pernyataan	mengenai	data	yang	tidak	diungkapkan	dalam	Prospektus	ini	tanpa	persetujuan	tertulis	

terlebih	dahulu	dari	Perseroan	dan	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek.	

	

	

PENAWARAN	 UMUM	 INI	 TIDAK	 DIDAFTARKAN	 BERDASARKAN	 UNDANG-UNDANG	 ATAU	 PERATURAN	
LAIN	SELAIN	YANG	BERLAKU	DI	INDONESIA.	BARANG	SIAPA	DI	LUAR	INDONESIA	MENERIMA	PROSPEKTUS	
INI,	 MAKA	 DOKUMEN	 TERSEBUT	 TIDAK	 DIMAKSUDKAN	 SEBAGAI	 DOKUMEN	 PENAWARAN	 UNTUK	
MEMBELI	 SAHAM,	 KECUALI	 BILA	 PENAWARAN	 DAN	 PEMBELIAN	 SAHAM	 TERSEBUT	 TIDAK	
BERTENTANGAN,	 ATAU	 BUKAN	 MERUPAKAN	 PELANGGARAN	 TERHADAP	 UNDANG-UNDANG,		
PERATURAN-PERATURAN	SERTA	KETENTUAN-KETENTUAN	BURSA	EFEK	YANG	BERLAKU	DI	NEGARA	ATAU	
YURISDIKSI	DI	LUAR	WILAYAH	REPUBLIK	INDONESIA.	
	

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	
	
	

“Addendum	Perjanjian	
Penjaminan	Emisi	
Efek”	

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

“Afiliasi”	 :	 berarti	 pihak-pihak	 yang	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 UUPM	 dan	
peraturan	pelaksanaannya,	yaitu:	

(a)	 hubungan	 keluarga	 karena	 perkawinan	 dan	 keturunan	 sampai	
derajat	kedua,	baik	secara	horisontal	maupun	vertikal;	

(b)	 hubungan	 antara	 satu	 pihak	 dengan	 pegawai,	 direktur	 atau	
komisaris	dari	pihak	tersebut;	

(c)	 hubungan	antara	2	(dua)	perusahaan	dimana	terdapat	1	(satu)	atau	
lebih	anggota	Direksi	atau	Komisaris	yang	sama;	

(d)	 hubungan	 antara	 perusahaan	 dengan	 satu	 pihak,	 baik	 langsung	
maupun	 tidak	 langsung	 mengendalikan	 atau	 dikendalikan	 oleh	
perusahaan	tersebut;	

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

(f)	 hubungan	antara	perusahaan	dan	pemegang	saham	utama.	

“Agen	Penjualan”		 :	 berarti	pihak	yang	membantu	menjual	saham	dalam	Penawaran	Umum.	

“Anak	Perusahaan	atau	
Entitas	Anak”	

:	 berarti	 perusahaan	 dimana	 Perseroan	 mempunyai	 pemilikan	 saham	
dengan	hak	suara	lebih	50%,	baik	langsung	maupun	tidak	langsung	atau	
apabila	Perseroan	mempunyai	50%	saham	atau	kurang	dengan	hak	suara	
tetapi	 Perseroan	 memiliki	 kemampuan	 untuk	 mengendalikan	 Anak	
Perusahaan.	

berarti	 perusahaan	 yang	 laporan	 keuangannya	 dikonsolidasikan	 dengan	
Perseroan	 sesuai	 Pernyataan	 Standar	 Akuntansi	 Keuangan	 (PSAK)	 yang	
berlaku	di	Indonesia		

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

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

“Bank	Kustodian”	

	

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

“Bank	Penerima”	 :	 berarti	bank	dimana	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	membuka	rekening	
atas	 namanya	 yang	 akan	 menerima	 uang	 pemesanan	 Saham	 dengan	
Harga	 Penawaran	 sebagaimana	 diatur	 lebih	 lanjut	 dalam	 Perubahan	
Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek.	
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“Bapepam	&	LK”	 :	 Berarti	 Badan	 Pengawas	 Pasar	 Modal	 dan	 Lembaga	 Keuangan	
sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Keputusan	 Menteri	 Keuangan	 Republik	
Indonesia	 Nomor	 :	 606/KMK.01/2005,	 tanggal	 30-12-2005	 (tiga	 puluh	
Desember	 dua	 ribu	 lima)	 tentang	 Organisasi	 dan	 Tata	 Kerja	 Badan	
Pengawas	Pasar	Modal	dan	 Lembaga	Keuangan	dan	Peraturan	Menteri	
Keuangan	Republik	 Indonesia	Nomor:	184/PMK.01/2010	 tanggal	11-10-
2010	 (sebelas	 Oktober	 dua	 ribu	 sepuluh)	 tentang	 Organisasi	 dan	 Tata	
Kerja	Kementerian	Keuangan.	Sesuai	Undang	Undang	Republik	Indonesia	
Nomor	21	Tahun	2011	tentang	Otoritas	Jasa	Keuangan,	sejak	tanggal	31-
12-2012	(tiga	puluh	satu	Desember	dua	ribu	dua	belas),	fungsi,	tugas	dan	
wewenang	 pengaturan	 kegiatan	 jasa	 keuangan	 di	 sektor	 Pasar	 Modal	
beralih	dari	Bapepam	dan	LK	ke	Otoritas	Jasa	Keuangan.	

“BEI”	 :	 berarti	singkatan	dari	PT	Bursa	Efek	Indonesia.	

“BTS”	 :	 berarti	base	transceiver	station	

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

“Daftar	Pemegang	
Saham”	

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

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

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

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

“FPPS”	 :	 berarti	 Formulir	 Pemesanan	 Pembelian	 Saham	 asli	 dalam	 rangka	
Penawaran	 Umum	 Perdana	 atas	 kepemilikan	 saham	 Perseroan	 yang	
harus	 dibuat	 dalam	 rangkap	 5	 (lima),	 yang	 masing-masing	 harus	 diisi	
secara	 lengkap,	 dibubuhi	 tanda	 tangan	 asli	 dan	 diajukan	 oleh	 calon	
pembeli	kepada	Agen	Penjualan	dan/atau	Penjamin	Emisi	Efek.	
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“Harga	Penawaran”	 :	 Berarti	 harga	 atas	 tiap	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	 melalui	 Penawaran	
Umum,	yaitu	sebesar	Rp190,-	(seratus	sembilan	puluh	Rupiah).	

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

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

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

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

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

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

“Manajer	Penjatahan”	 :	 berarti	PT	Erdikha	Elit	 Sekuritas,	 yang	akan	melakukan	penjatahan	atas	
penjualan	 Saham-Saham	yang	 akan	 dilakukan	 jika	 jumlah	 pesanan	 atas	
Saham-Saham	 melebihi	 jumlah	 Saham	 Yang	 Ditawarkan,	 berdasarkan	
Peraturan	Nomor.	IX.A.7.	

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

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

‘Pasar	Perdana”	 :	 berarti	penawaran	dan	penjualan	Saham	Perseroan	kepada	Masyarakat	
selama	 masa	 tertentu	 sebelum	 Saham	 Yang	 Ditawarkan	 tersebut	
dicatatkan	pada	BEI.	
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“Pemegang	Rekening”	 :	 berarti	 pihak	 yang	 namanya	 tercatat	 sebagai	 pemilik	 Rekening	 Efek	 di	
KSEI	yang	meliputi	Bank	Kustodian	dan/atau	Perusahaan	Efek	dan/atau	
pihak	 lain	 yang	 disetujui	 oleh	 KSEI	 dengan	 memperhatikan	 peraturan	
perundang-undangan	di	bidang	Pasar	Modal	dan	Peraturan	KSEI.	

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

“Pemerintah”	 :	 berarti	Pemerintah	Negara	Republik	Indonesia.	

“Penawaran	Umum	
Perdana”	

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

“Penjamin	Emisi	Efek”	 :	 berarti	bagian	penjamin	dari	masing	masing	Penjamin	Emisi	Efek	dalam	
Penawaran	 Umum	 Saham	 ini	 berdasarkan	 mana	 masing	 masing	
Penjamin	 Emisi	 Efek	 berjanji	 dan	 mengikat	 diri	 dengan	 kesanggupan	
penuh	(full	commitment)	untuk	menawarkan	dan	menjual	saham	kepada	
masyarakat	 pada	 pasar	 perdana	 selama	 masa	 penawaran	 dan	 akan	
membeli	 sisa	 saham	 yang	 tidak	 habis	 terjual	 pada	 tanggal	 penutupan	
masa	 penawaran	 dengan	 memperhatikan	 ketentuan-ketentuan	 dalam	
Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek.	

“Penjamin	Pelaksana	
Emisi	Efek”	

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

“Penitipan	Kolektif”	 :	 berarti	jasa	penitipan	tas	efek	yang	dimiliki	bersama	oleh	lebih	dari	satu	
pihak	 yang	 kepentingannya	 diwakili	 oleh	 KSEI,	 	 sebagaimana	 dimaksud	
dalam	UUPM.	

Peraturan	No.	IX.C.7	 :	 berarti	Peraturan	Bapepam	nomor	 IX.C.7	 tentang	Pedoman	Meneganai	
Bentuk	 Dan	 Isi	 Pernyataan	 Pendaftaran	 Dalam	 Rangka	 Penawaran	
Umum	 Oleh	 Perusahaan	 Menengah	 Atau	 Kecil	 yang	 dimuat	 dalam	
Lampiran	 Keputusan	 Ketua	 Badan	 Pengawas	 Pasar	Modal	 Nomor	 Kep-
11/PM/1997	tanggal	30	April	1997(	tiga	puluh	April	1997)	

Peraturan	No.	IX.A.2	 :	 berarti	 Peraturan	 Bapepam	 &	 LK	 nomor	 IX.A.2	 tentang	 Tata	 Cara	
Pendaftaran	 Dalam	 Rangka	 Penawaran	 Umum	 yang	 dimuat	 dalam	
Lampiran	Keputusan	Ketua	Badan	Pengawas	Pasar	Modal	dan	Lembaga	
Keuangan	 Nomor	 Kep-122/BL/2009	 tanggal	 29-05-2009	 (dua	 puluh	
sembilan	Mei	dua	ribu	sembilan)	

Peraturan	No.	IX.A.7	 	 Berarti	 Peraturan	 Bapepam-LK	 nomor	 IX.A.7	 tentang	 Pemesanan	 dan	
Penjatahan	Efek	dalam	Penawaran	Umum	yang	dimuat	dalam	Keputusan	
Ketua	 Bapepam-LK	 nomor	 :	 KEP-691/BL/2011	 tanggal	 30-12-2011	 (tiga	
puluh	 Desember	 dua	 ribu	 sebelas)	 berikut	 segenap	 perubahan	 dan	
penambahannya.	
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Peraturan	
No.32/POJK.04/2014	

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

Peraturan	
No.33/POJK.04/2014	

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

Peraturan	
No.34/POJK.04/2014	

:	 Berarti	 peraturan	 mengenai	 Komite	 Nominasi	 dan	 Remunerasi	 Emiten	
atau	 Perusahaan	 Publik	 yang	 ditetapkan	 Ketua	 Dewan	 Komisioner	
Otoritas	Jasa	Keuangan	pada	tanggal	16	Desember	2015.	

Peraturan	
No.30/POJK.04/2015	

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

“Pernyataan	Efektif”	 :	 berarti	terpenuhinya	seluruh	persyaratan	Pernyataan	Pendaftaran	sesuai	
dengan	ketentuan	angka	4.a	Peraturan	Nomor	IX.A.2	yaitu:	
1. atas	dasar	lewatnya	waktu,	yakni:	

§ 45	 (empat	puluh	 lima)	hari	 sejak	 tanggal	Pernyataan	Pendaftaran	
diterima	OJK	secara	lengkap,	yaitu	telah	mencakup	seluruh	kriteria	
yang	ditetapkan	dalam	peraturan	yang	terkait	dengan	Pernyataan	
Pendaftaran	dalam	rangka	Penawaran	Umum	dan	peraturan	yang	
terkait	dengan	Penawaran	Umum;	atau	

§ 45	(empat	puluh	lima)	hari	sejak	tanggal	perubahan	terakhir	yang	
disampaikan	Perseroan	atau	yang	diminta	OJK	dipenuhi;	atau	

2. atas	 dasar	 pernyataan	 efektif	 dari	 OJK	 bahwa	 tidak	 ada	 lagi	
perubahan	 dan/atau	 tambahan	 informasi	 lebih	 lanjut	 yang	
diperlukan.	

“Perseroan”	

	

	

:	 berarti	 PT	 Protech	Mitra	 Perkasa	 Tbk.	 berkedudukan	 di	 Jakarta,	 suatu	
perseroan	terbatas	yang	didirikan	menurut	dan	berdasarkan	hukum	dan	
Undang-Undang	Negara	Republik	Indonesia.	

“Perjanjian	
Penjaminan	Emisi	Efek	
(PPEE)”	

:	 berarti	 Akta	 Perjanjian	 Penjaminan	 Emisi	 Efek	 Penawaran	 Umum	
Perseroan	 No.	 2	 tanggal	 7	 Maret	 2016	 juncto	 Addendum	 I	 Perjanjian	
Penjaminan	Emisi	 Efek	Penawaran	Umum	Perseroan	No.	 19	 tanggal	 26	
Mei	 2016,	 juncto	 Addedum	 II	 Perjanjian	 Penjaminan	 Emisi	 Efek	
Penawaran	 Umum	 Perseroan	 No.	 9	 tanggal	 21	 Juni	 2016,	 ketiganya	
dibuat	 di	 hadapan	 Vestina	 Ria	 Kartika,	 S.H,.	 MH.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	
antara	 Perseroan	 dengan	 Penjamin	 Pelaksana	 Emisi	 Efek	 dan	 para	
Penjamin	 Emisi	 Efek,	 mengenai	 penjaminan	 dalam	 rangka	 Penawaran	
Umum	Perdana	di	Indonesia.	

“Prospektus”	 :	 berarti	setiap	pernyataan	yang	dicetak	atau	informasi	mengenai	Emiten	
dan	Emisi	yang	digunakan	sebagai	instrumen	Penawaran	Umum	dengan	
maksud	 mempengaruhi	 pihak	 lain	 untuk	 membeli	 atau	
memperdagangkan	 Saham,	 kecuali	 pernyataan	 atau	 informasi	 yang	
berdasarkan	 ketentuan	 Otoritas	 Jasa	 Keuangan	 dinyatakan	 bukan	
sebagai	Prospektus.	
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“Prospektus	Awal”	 :	 berarti	berarti	dokumen	tertulis	yang	memuat	seluruh	 informasi	dalam	
Prospektus	 yang	 disampaikan	 kepada	 Otoritas	 Jasa	 Keuangan	 sebagai	
bagian	 dari	 Pernyataan,	 kecuali	 informasi	 mengenai	 jumlah	 Saham,	
Harga	 Penawaran,	 penjaminan	 emisi	 efek	 atau	 hal-hal	 lain	 yang	
berhubungan	 dengan	 persyaratan	 penawaran	 yang	 belum	 dapat	
ditentukan,	sesuai	dengan	Peraturan	Nomor.	IX.A.8.	

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

“Rekening	Penawaran	
Umum”	

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

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

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

“Saham	atau	Saham	
Biasa	Atas	Nama”	

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

“Saham	Yang	
Ditawarkan”	

:	 berarti	 saham	 yang	 berasal	 dari	 portepel	 dalam	 jumlah	 sebanyak	
160.000.000	 (seratus	 enam	 puluh	 juta)	 saham	 biasa	 atas	 nama	 yang	
akan	ditawarkan	kepada	Masyarakat	melalui	Penawaran	Umum,	dengan	
nilai	 nominal	 Rp100	 (seratus	 Rupiah)	 yang	 selanjutnya	 akan	 dicatatkan	
pada	BEI	pada	Tanggal	Pencatatan.	

“SDM”	 :	 berarti	Sumber	Daya	Manusia	

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

“Tanggal	Pencatatan”	 :	 berarti	 tanggal	 pencatatan	 Saham	 untuk	 diperdagangkan	 pada	 Bursa	
yang	 akan	 ditentukan	 dalam	 Addendum	 Perjanjian	 Penjaminan	 Emisi	
Efek	 yang	merupakan	 bagian	 yang	 tidak	 terpisahkan	 dengan	 Perjanjian	
Penjaminan	Emisi	Efek.	
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“Tanggal	
Pengembalian”	

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

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

“UUPM”	

	

	

	

“UUPT”	

	

	

:	

	
	
	
	
	
:	

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

	
berarti	 Undang-Undang	 No.	 40	 Tahun	 2007	 tanggal	 16	 Agustus	 2007	
tentang	 Perseroan	 Terbatas,	 Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 No.	
106	Tahun	2007,	Tambahan	No.	4746.	
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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	 konsolidasi	 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	Standat	Akuntansi	keuangan	yang	berlaku	di	Indonesia.	
	
RIWAYAT	SINGKAT	
	

• Perseroan	didirikan	 sesuai	Akta	Pendirian	No.	72	 tanggal	 20	April	 2006	yang	dibuat	di	 hadapan	Mellyani	
Noor	 Shandra,	 SH,	Notaris	 di	 Jakarta,	 yang	 telah	mendapatkan	Pengesahan	Aktadari	Menteri	 Kehakiman	
dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	dengan	Surat	Keputusan	No.	C-20740	HT..01.01.TH.2006	tanggal	
14	Juli	2006	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	dibawah	No.:	30031520668	tanggal	14	Juli	2006	
serta	 telah	 diumumkan	 dalam	 Berita	 Negara	 Republik	 Indonesia	 No.	 1431,	 tanggal	 13	 Pebruari	 2007,	
Tambahan	No.	13.			

• Anggaran	Dasar	Perseroan	 sebagaimana	 termaktub	dalam	Akta	Pendirian	 telah	beberapa	kali	mengalami	
perubahan	 dan	 terakhir	 diubah	 dalam	 rangka	 Penawaran	 Umum	 Saham	 kepada	Masyarakat.	 Perseroan	
telah	mengubah	anggaran	dasarnya	sesuai	dengan	peraturan	perundang-undangan	dibidang	pasar	modal	
dan	merubah	status	Perseroan	dari	perseroan	 	 tertutup	menjadi	perseroan	terbuka	serta	merubah	nama	
Perseroan	menjadi	“PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk”,	sebagaimana	tercantum	dalam	Akta	Berita	Acara	Rapat	
No	:	1	tanggal	2	Maret	2016	yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	
mendapat	 persetujuan	 dari	 Menteri	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	 Indonesia	 berdasarkan	 Surat	
Keputusan	No	:	AHU-0004299.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	
Perseroan	No	:	AHU-0028325.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016.	

• Perseroan	 adalah	 suatu	 badan	 hukum	 Indonesia	 yang	 berbentuk	 perseroan	 terbatas,	 berkedudukan	 di	
Jakarta,	 yang	 bergerak	 dalam	bidang	 usaha	 jasa	 layanan	 pembangunan	menara	 telekomunikasi	 dan	 jasa	
layanan	maintenance	 services.	 Kantor	 pusat	 Perseroan	 terletak	 di	 Menara	 Sudirman	 Lantai	 8A.	 Jl.	 Jend	
Sudirman	Kav.60,	Jakarta	12190,	Indonesia	

	
STRUKTUR	PERMODALAN	
	
Struktur	permodalan	dan	 susunan	pemegang	 saham	Perseroan	pada	 saat	Prospektus	 ini	diterbitkan	adalah	

sebagai	berikut:	
	

Keterangan	 Jumlah	
Saham	

Jumlah	Nominal	
	(Rp100,00)	

%	

Modal	Dasar	 1.000.000.000	 	100.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1. PT	Indovest	Central	
2. PT	Okansa	Indonesia	

	
149.198.750	
49.401.250	

	
14.919.875.000	
4.940.125.000	

	
75,13	
24.87	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 198.600.000	 19.860.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dan	Portepel	 801.400.000	 80.140.000.000	 	
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PENAWARAN	UMUM	PERDANA	
	
Jumlah	saham	yang	ditawarkan		 :	160.000.000	(seratus	enam	puluh	juta	juta)	saham	
Prosentase	yang	ditawarkan		 :	44,62%	(empat	puluh	empat	koma	enam	puluh	dua	persen)	
Nilai	Nominal	 	 	 :	Rp100,-	(seratus	Rupiah)	per	Saham	
Harga	Penawaran	 	 	 :	Rp190,-(seratus	sembilan	puluh	Rupia)	per	saham	
Nilai	Emisi	 	 	 :	Rp30.400.000.000	(tiga	puluh	miliar	emapat	ratus	juta	Rupiah)	
	
Setiap	 saham	 yang	 ditawarkan	 kepada	 masyarakat	 harus	 dibayar	 penuh	 pada	 saat	 mengajukan	 formulir	

Pemesanan	Pembelian	Saham	(“FPPS”).	
	
Saham	yang	ditawarkan	memiliki	hak-hak	yang	sama	dan	sederajat	dalam	segala	hal	dengan	saham-	lainnya	

dari	 Perseroan	 yang	 telah	 ditempatkan	 dan	 disetor	 penuh,	 termasuk	 hak	 untuk	 mengeluarkan	 suara	
dalam	RUPS	dan	hak	atas	pembagian	dividen.	

	
Dengan	 terjualnya	 seluruh	 saham	 yang	 ditawarkan	 Perseroan	 dalam	 Penawaran	 Umum	 Perdana	 ini,	maka	

susunan	 modal	 saham	 Perseroan	 sebelum	 dan	 sesudah	 Penawaran	 Umum	 Perdana	 adalah	 sebagai	
berikut:	

	
	

Keterangan	
Nilai	Nominal	Rp100,-	per	lembar	saham	

Sebelum	Penawaran	Umum	 Sesudah	Penawaran	Umum	
Jumlah	Saham		 Jumlah		

Nominal	(Rp)	
	
%	

Jumlah	
Saham	

Jumlah		
Nominal	(Rp)	

	
%	

Modal	Dasar	 1.000.000.000	 100.000.000.000	 	 1.000.000.000	 100.000.000.000	 	
Modal	 Ditempatkan	 dan	
Disetor	Penuh	:	
1. PT	Indovest	Central		
2. PT	Okansa	Indonesia	
3. Masyarakat	

	
	

149.198.750	
49.401.250	

-	

	
	

14.919.875.000	
4.940.125.000	

-	

	
	

75,13	
24,87	

	
	

149.198.750	
49.401.250	

160.000.000	

	
	

14.919.875.000	
4.940.125.000	

16.000.000.000	

	
	

41,60	
13.78	
44,62	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	
dan	Disetor	Penuh	

198.600.000	 19.860.000.000	 100,00	 358.600.000	 35.860.000.000	 100,00	

Jumlah	Saham	dan	Portepel	 801.400.000	 80.140.000.000	 	 641.400.000	 64.140.000.000	 	
Keterangan	selengkapnya	mengenai	Penawaran	Umum	Perdana	dapat	dilihat	pada	Bab	I	Prospektus	ini.	
	
RENCANA	PENGGUNAAN	DANA	
	
Dana	 yang	 diperoleh	 dari	 hasil	 Penawaran	 Umum	 Perdana	 ini,	 setelah	 dikurangi	 dengan	 biaya-biaya	 emisi	
saham,	akan	digunakan	Perseroan	sebagai	berikut:	
1. Sebesar	Rp5.000.000.000,-	(lima	miliar	Rupiah)	akan	digunakan	untuk	setoran	modal	di	Entitas	Anak	yaitu	

PT	Telesys	Indonesia,	dana	tersebut	akan	digunakan	untuk	modal	kerja	Entitas	Anak.	
2. Sisa	 akan	 digunakan	 untuk	 mendanai	 kebutuhan	 modal	 kerja	 Perseroan	 khususnya	 untuk	 kegiatan	

operasional	Perseroan	antara	lain	pembelian	peralatan	projek,	pembayaran	gaji	dll.	
Penggunaan	Dana	selengkapnya	dicantumkan	pada	Bab	II	dalam	Prospektus	ini.	
	
RISIKO	USAHA	
a. Tingkat	Persaingan	Usaha	
b. Ketergantungan	 Perseroan	 pada	 karyawan	 kunci	 atau	 ketidakmampuan	 untuk	 mempekerjakan	

karyawan	yang	berkualitas.	
c. Ketergantungan	pada	tenaga	trampil		
d. Masuknya	pesaing	baru	baik	skala	nasional	atau	global	
e. Ketergantungan	terhadap	sistem	teknologi	terkini	
Risiko	usaha	Perseroan	selengkapnya	dicantumkan	pada	Bab	V	dalam	Prospektus	ini.	
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IKHTISAR	DATA	KEUANGAN		
	
Tabel	berikut	ini	menggambarkan	ikhtisar	data	keuangan	penting	Perseroan	untuk	tahun-tahun	yang	berakhir	

pada	 tanggal	 31	Desember	 2015,	 2014	 dan	 2013	 yang	mana	 seluruh	 laporan	 keuangan	 tersebut	 telah	
diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Johannes	Juara	&	Rekan	dengan	pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian.		

	
Laporan	Posisi	Keuangan	Konsolidasian	
	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

Jumlah	Aset	 14.440	 16.774	 11.986	
Jumlah	Liabilitas	 1.152	 3.243	 2.584	
Jumlah	Ekuitas	 13.287	 13.531	 9.402	
	
Laporan	Laba	Rugi	dan	Penghasilan	Komprehensif	Lain	Konsolidasian	
	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

Penjualan	dan	Pendapatan	Jasa,	Neto	 25.222	 50.616	 38.582	
Laba	Bruto	 9.878	 15.978	 14.603	
Laba	Tahun	Berjalan	 3.039	 1.049	 3.305	
Laba	Komprehensif	Periode	/	Tahun	berjalan	 2.757	 1.069	 	 	 3.586	
	
Rasio	Keuangan	Penting	
	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

LIQUIDITY	RATIO	
	 	 	Current	ratio	(x)	 24,37	 5,38	 4,83	

Quick	ratio	(x)	 23,83	 5,22	 4,67	
		

	 	 	SOLVABILITY	RATIO	
	 	 	Debt	to	asset	ratio	 7,98%	 19,33%	 21,56%	

Debt	to	equity	ratio	 8,67%	 23,97%	 27,48%	
		

	 	 	PROFITABILITY	RATIO	
	 	 	Profit	margin	 39,17%	 31,57%	 37,85%	

Return	on	Asset	 21,04%	 6,25%	 27,57%	
Return	on	Equity	 22,87%	 7,75%	 35,15%	
		

	 	 	ACTIVITY	RATIO	
	 	 	Assets	turnover	ratio	(x)	 1,75	 3,02	 3,22	

Working	capital	turnover	ratio	(x)	 2,00	 4,64	 5,83	
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ENTITAS	ANAK	
	
Pada	 saat	Prospektus	 ini	 di	 terbitkan,	 Perseroan	memiliki	 penyertaan	pada	Entitas	Anak	dengan	keterangan	

sebagai	berikut	:	

	

Nama	Entitas	Anak	 Jenis	Usaha	 Persentase	

Kepemilikan	

Efektif	

Tahun	

Penyertaan	

Tahun	

Operasi	

Komersial	

Lokasi	 Status	

Operasional	

	 	

PT	Telesys	Indonesia	 Maintenance	

Services	

99,997%	 2013	 2013	 Jakarta	 Aktif	

Operasional	

	
	
PROSPEK	USAHA	
	

Perseroan	 berkeyakinan	 bahwa	 prospek	 usaha	 dalam	 jasa	 pembangunan	 prasarana	menara	 telekomunikasi	

yang	 diiringan	 jasa	 maintenance	 services	 akan	 terus	 berkembang	 sesuai	 dengan	 perkembangan	 industri	

seluler.	 Dengan	 pengalaman	 reputasi	 Perseroan	 dalam	membangun	 prasarana	 menara	 telekomunikasi	 dan	

mempertahankan	kualitas	pekerjaan,	Perseroan	terus	di	percaya	oleh	pelanggan	untuk	membangunan	proyek	

proyek	 menara	 telekomunikasi	 di	 Indonesia.	 Perseroan	 berencana	 untuk	 memperkuat	 permodalan,	 agar	

supaya	 bisa	mengambil	 proyek	 proyek	 yang	 lebih	 banyak	 yang	 tentunya	 juga	memerlukan	modal	 usaha	 yg	

cukup	 besar.	 	 	 Dengan	 terus	 belajar	 dari	 pengalaman	 selama	 10	 tahun	 bergerak	 dibidang	 ini,	 Perseroan	

berkeyakinan	 dan	 akan	 terus	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	 dapat	 menawarkan	 suatu	 jasa	 pembangunan	

prasarana	menara	secara	cepat	dengan	biaya	yang	efisien.	

Di	dalam	industri	pemeliharaan	/	managed	service,	Perseroan	berkeyakinan	untuk	terus	meningkatkan	jumlah	

layanan	 jasa	maintenance	 services,	 sehingga	dengan	 semakin	besarnya	volume,	maka	Perseroan	akan	dapat	

menekan	biaya	dan	dapat	menyediakan	jasa	maintenance	service	dengan	harga	yang	sulit	untuk	disaingi	oleh	
pesaing	pesaing	usaha	dengan	volume	kecil.	

	

	
KEBIJAKAN	DIVIDEN	
	

Seluruh	 saham	 baru	 yang	 telah	 ditempatkan	 dan	 disetor	 penuh,	 termasuk	 saham	 yang	 ditawarkan	 dalam	

Penawan	Umum	ini,	mempunyai	hak	yang	sama	dan	sederajat	dengan	saham	lama,	termasuk	hak	atas	dividen.	

	

Mulai	 tahun	 buku	 2016,	 manjemen	 Perseroan	 merencanakan	 untuk	 membagikan	 dividen	 kas	 dengan	

ketentuan	sebagai	berikut	:	

a. Dividen	kas	sebanyak-banyaknya	2%	dari	laba	bersih	tahun	berjalan	setiap	tahunnya	jika	pada	tahun	buku	
tersebut	mencapai	Rp2	miliar	sampai	dengan	Rp3	miliar;	

b. Dividen	kas	sebanyak-banyaknya	5%	dari	laba	bersih	tahun	berjalan	setiap	tahunnya	jika	pada	tahun	buku	
tersebut	mencapai	lebih	besar	dari	Rp3	miliar	sampai	dengan	Rp5	miliar;	

c. Dividen	kas	sebanyak-banyaknya	10%	dari	laba	bersih	tahun	berjalan	setiap	tahunnya	jika	pada	tahun	buku	

tersebut	mencapai	lebih	besar	dari	Rp5	miliar.	

Dengan	memperhatikan	hal-hal	sebagai	berikut	:	

1) Hasil	operasi,	arus	kas,	kecukupan	modal	dan	kondisi	keuangan	Perseroan	dalam	rangka	mencapai	tingkat	

pertumbuhan	yang	optimal	di	masa	yang	akan	datang;	

2) Kepatuhan	 hukum	dan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	 dan	 persetujuan	 dari	 Rapat	Umum	

Pemegang	Saham	Tahunan	sesuai	dengan	ketentuan	Anggaran	Dasar	Perseroan.	
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I. PENAWARAN	UMUM	
	
Perseroan	dengan	ini	melakukan	Penawaran	Umum	Perdana	sebanyak	160.000.000	(seratus	enam	puluh	juta)	
saham	biasa	atas	nama	yang	merupakan	saham	baru	yang	berasal	dari	portepel	Perseroan	atau	sebesar	44,62%	
(empat	 puluh	 empat	 koma	 enam	 puluh	 dua	 persen)	 dari	 Modal	 Ditempatkan	 dan	 Disetor	 Penuh	 setelah	
Penawaran	 Umum	 Perdana	 Saham,	 dengan	 nilai	 nominal	 Rp100,-	 (seratus	 Rupiah)	 setiap	 saham	 yang	
ditawarkan	kepada	masyarakat	dengan	harga	Penawaran	Rp190,-	(seratus	sembilan	puluh	Rupiah)	setiap	saham,	
yang	harus	dibayar	penuh	pada	 saat	mengajukan	 Formulir	 Pemesanan	Pembelian	 Saham	 (”FPPS”),	 sehingga	
seluruhnya	berjumlah	sebesar	Rp30.400.000.000,-	(tiga	puluh	miliar	empat	ratus	juta	Rupiah).	

Saham-saham	yang	ditawarkan	dalam	rangka	Penawaran	Umum	Perdana	ini	seluruhnya	adalah	saham	baru	yang	
dikeluarkan	dari	portepel	Perseroan,	serta	akan	memberikan	kepada	pemegangnya	hak	yang	sama	dan	sederajat	
dalam	segala	hal	dengan	saham	lainnya	dari	Perseroan	yang	telah	ditempatkan	dan	disetor	penuh,	termasuk	
mengeluarkan	hak	suara	dalam	RUPS	yang	diselenggarakan	oleh	Perseroan	dan	hak	atas	pembagian	dividen.	
	
	

	
	

PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk.	
Kegiatan	Usaha	Utama:	

Bergerak	dalam	bidang	Perdagangan	Pembangunan	dan	Jasa		
Khususnya	Mekanikal	dan	Tehnik	Sipil	Elektro		

	Berkedudukan	di	Jakarta,	Indonesia	
Kantor	Pusat	

Menara	Sudirman	Lantai	8A	
Jl.	Jend	Sudirman	Kav	60	
Jakarta	12190,	Indonesia	
Telp	:	(021)	5226528	
Fax	:	(021)	5226517	

Email	:	info@protechmitraperkasa.com	
Website	:	www.protechmitraperkasa.com	

	
RISIKO	USAHA	UTAMA	YANG	DIHADAPI	OLEH	PERSEROAN	ADALAH	RISIKO	PERSAINGAN	USAHA,	RISIKO	USAHA	
PERSEROAN	SELENGKAPNYA		DICANTUMKAN	DALAM	BAB	V	PROSPEKTUS	INI	

	
RISIKO	YANG	DIHADAPI	 INVESTOR	PEMBELI	EMISI	EFEK	ADALAH	TIDAK	LIKUIDNYA	SAHAM	YANG	DITAWARKAN	
PADA	PENAWARAN	UMUM	PERDANA	INI,	MENGINGAT	JUMLAH	SAHAM	YANG	DITAWARKAN	PERSEROAN	RELATIF	
TERBATAS.	 DENGAN	 DEMIKIAN,	 PERSEROAN	 TIDAK	 DAPAT	 MEMPREDIKSI	 APAKAH	 PERDAGANGAN	 SAHAM	
PERSEROAN	DI	BURSA	EFEK	AKAN	AKTIF	ATAU	LIKUIDITAS	SAHAM	PERSEROAN	AKAN	TERJAGA.	
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Komposisi	modal	saham	Perseroan	pada	saat	Prospektus	ini	diterbitkan	adalah	sebagai	berikut:		

	

Keterangan	 Jumlah	
Saham	

Jumlah	Nominal	
	(Rp100,00)	

%	

Modal	Dasar	 1.000.000.000	 	100.000.000.000	 	

Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	

1. PT	Indovest	Central	

2. PT	Okansa	Indonesia	

	

149.198.750	

49.401.250	

	

14.919.875.000	

4.940.125.000	

	

75,13	

24,87	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 198.600.000	 19.860.000.000	 100,00	

Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 801.400.000	 80.140.000.000	 	

	

	

Dengan	terjualnya	seluruh	saham	yang	ditawarkan	oleh	Perseroan	dalam	Penawaran	Umum	Perdana	ini,	maka	

susunan	permodalan	dan	pemegang	saham	Perseroan	sebelum	dan	sesudah	Penawaran	Umum	adalah	sebagai	

berikut:	

	

	
Keterangan	

Nilai	Nominal	Rp100,-	per	lembar	saham	
Sebelum	Penawaran	Umum	 Sesudah	Penawaran	Umum	

Jumlah	Saham		 Jumlah		
Nominal	(Rp)	

	
%	

Jumlah	
Saham	

Jumlah		
Nominal	(Rp)	

	
%	

Modal	Dasar	 1.000.000.000	 100.000.000.000	 	 1.000.000.000	 100.000.000.000	 	

Modal	 Ditempatkan	 dan	

Disetor	Penuh	:	

1. PT	Indovest	Central		

2. PT	Okansa	Indonesia	

3. Masyarakat	

	

	

149.198.750	

49.401.250	

-	

	

	

14.919.875.000	

4.940.125.000	

-	

	

	

75,13	

24,87	

	

	

149.198.750	

49.401.250	

160.000.000	

	

	

14.919.875.000	

4.940.125.000	

16.000.000.000	

	

	

41,60	

13,78	

44,62	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	
dan	Disetor	Penuh	

198.600.000	 19.860.000.000	 100,00	 358.600.000	 35.860.000.000	 100,00	

Jumlah	Saham	dalam	
Portepel	

801.400.000	 80.140.000.000	 	 641.400.000	 64.140.000.000	 	

	

	

PENCATATAN	SAHAM	DI	BURSA	EFEK	INDONESIA	

Bersamaan	dengan	saham	yang	dialokasikan	dalam	Penawaran	Umum	Perdana	sebanyak	160.000.000	(seratus	

enam	puluh		juta)		Saham	Biasa	Atas	Nama	yang	merupakan	saham	baru	yang	berasal	dari	portepel	Perseroan	

atau	sebesar	44,62%	(empat	puluh	empat	koma	enam	puluh	dua	persen)	dari	modal	ditempatkan	dan	disetor	

penuh	setelah	Penawaran	Umum,	selain	itu	Perseroan	atas	nama	pemegang	saham	lama	juga	akan	mencatatkan	

pula	sejumlah	198.600.000	(seratus	sembilan	puluh	delapan	juta	enam	ratus	ribu)		Saham	Biasa	Atas	Nama	atau	

sebesar	55,38%	(lima	puluh	lima	koma	tiga	puluh	delapan	persen)	yang	telah	ditempatkan	dan	disetor	penuh	

setelah	 Penawaran	 Umum	 Perdana	 Saham.	 Dengan	 demikian,	 jumlah	 saham	 yang	 akan	 dicatatkan	 oleh	

Perseroan	di	Bursa	Efek	Indonesia	menjadi	sejumlah	358.600.000	(tiga	ratus	lima	puluh	delapan	juta	enam	ratus)		

atau	sebesar	100,00%	(seratus	persen)	dari	modal	ditempatkan	dan	disetor	penuh	Perseroan	setelah	Penawaran	

Umum	Perdana	Saham.	
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Berdasarkan	Akta	Pernyataan	Keputusan	Pemagang	Saham	Perseroan	No.	10	Tanggal	17	Januari	2016,	dibuat	
dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	SH.MH,	Notaris	di	Jakarta,	yang	telah	mendapat	Persetujuan	Perubahan	Anggaran	
Dasar	 Perseroan	 dari	 Menteri	 Hukum	 Dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	 Indonesia	 di	 bawah	 No.	 AHU-
0002978.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	16	Februari	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	dibawah	
No.:	AHU-0020142.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	16	Februari	2016,	para	pemegang	saham	Perseroan	menyetujui	
antara	lain	:	

1. Menyetujui	 peningkatan	 modal	 ditempatkan	 dan	 disetor	 penuh	 dilakukan	 oleh	 PT	 Indovest	 Central	
sebanyak	10.000.000	(sepuluh	juta)	saham	atau	Rp10.000.000.000,-(sepuluh	miliar	Rupiah),	dan;	

2. Menyetujui	Peralihan	saham	dengan	rincian	sebagai	berikut	:	
a. Adi	Wibowo	Adisaputro	sebanyak	4.099.875	(empat	juta	sembilan	puluh	sembilan	ribu	delapan	

ratus	 tujuh	 puluh	 lima)	 saham	 kepada	 PT	 Indovest	 Central,	 peralihan	mana	 telah	 dilaksanakan	
berdasarkan	Akta	Jual	Beli	tertanggal	27	Januari	2016	antara	Adi	Wibowo	Adisaputro		dan	PT	Indovest	
Central	dengan	harga	di	nilai	nominal	yaitu	Rp1.000,-	(seribu	Rupiah)	atau	sebesar	Rp.4.099.875.000,-	
(empat	miliar	sembilan	puluh	sembilan	delapan	ratus	tujuh	puluh	lima	ribu	Rupiah)	yang	dilakukan	
secara	tunai;	

b. Edwin	 Budiarto	 sebanyak	 820.000	 (delapan	 ratus	 dua	 puluh	 juta)	 saham	 kepada	 PT	 Indovest	
Central,	 peralihan	mana	 telah	dilaksanakan	berdasarkan	Akta	 Jual	Beli	 tertanggal	 27	 Januari	 2016	
antara	Edwin	Budiarto	dan	PT	Indovest	Central,	dengan	harga	di	nilai	nominal	yaitu	Rp1.000,-	(seribu	
Rupiah)	atau	sebesar	Rp.820.000.000,-	(delapan	ratus	dua	puluh	juta	Rupiah)	yang	dilakukan	secara	
tunai.	

Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa	No	:	1	tanggal	2	Maret	2016,	yang	
dibuat	 dihadapan	Vestina	 Ria	 Kartika,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	 yang	 telah	mendapat	 Persetujuan	 Perubahan	
Anggaran	Dasar	Perseroan	dari	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	di	bawah	No.	AHU-
0004299.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	dibawah	
No:	AHU-0028325.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016,	para	pemegang	saham	Perseroan	antara	lain	:	
Perubahan	 nilai	 nominal	 saham	dari	 Rp1.000,-	 (seribu	 Rupiah)	 per	 saham	menjadi	 sebesar	 Rp100,-	 (seratus	
Rupiah)	per	saham;	
Sehingga	atas	kepemilikan	PT	Indovest	Central	setelah	adanya	Akta	No.1	tanggal	2	Maret	2016	tersebut	diatas	
menjadi	sebanyak	149.198.750	(seratus	empat	puluh	sembilan	juta	seratus	sembilan	puluh	delapan	ribu	tujuh	
ratus	lima	puluh)	saham	atas	nama	dengan	nilai	nilai	nominal	Rp100,-	(seratus	Rupiah).	
Sesuai	dengan	Peraturan	No.IX.A.6	mengenai	Pembatasan	Atas	Saham	Yang	Diterbitkan	Sebelum	Penawaran	
Umum,	maka	saham-saham	yang	akan	dicatatkan	atas	nama	PT	Indovest	Central	dengan	nilai	nominal	Rp100,-	
(seratus	Rupiah)	menjadi	 sebanyak	149.198.750	 (seratus	empat	puluh	 sembilan	 juta	 seratus	 sembilan	puluh	
delapan	 ribu	 tujuh	 ratus	 lima	 puluh)	 saham	 atas	 nama.	 Berdasarkan	 surat	 pernyataan	 PT	 Indovest	 Central	
tertanggal	 26	Mei	 2016,	 PT	 Indovest	 Central	menyatakan	 seluruh	 saham	Perseroan	 yang	dimiliki	 tidak	 akan	
dialihkan	kepemilikan	kepada	pihak	lain	dalam	jangka	waktu	8	(delapan)	bulan	setelah	Pernyataan	Pendaftaran	
menjadi	Efektif.	
Pernyataan	 Pendaftaran	 Penawaran	 Umum	 Perdana	 Saham	 yang	 dilakukan	 Perseroan	 telah	 sesuai	
dengan	 Peraturan	 Nomor	 IX.C.7,	 berdasarkan	 surat	 pernyataan	 Perseroan	 tertanggal	 27	Mei	 2016,	
dengan	menyatakan	sebagai	berikut:	
Perseroan	adalah	:	
a. Menengah	atau	Kecil	dan	badan	hukum	yang	didirikan	di	Indonesia	yang	:		

1)		memiliki	jumlah	kekayaan	(total	assets)	tidak	lebih	dari	Rp100.000.000.000,00	(seratus	miliar	
rupiah);	2)	bukan	merupakan	Afiliasi	atau	dikendalikan	oleh	suatu	perusahaan	yang	bukan	
Perusahaan	Menengah	atau	Kecil;	dan	3)		bukan	merupakan	Reksa	Dana;	dan	�	

b. Penawaran	 Umum	 yang	 dilakukan	 Perseroan	 adalah	 adalah	 Penawaran	 Umum	 sehubungan	
dengan	Efek	yang	ditawarkan	oleh	Perusahaan	Menengah	atau	Kecil,	dimana	nilai	keseluruhan	
Efek	yang	ditawarkan	tidak	lebih	dari	Rp40.000.000.000,00	(empat	puluh	miliar	rupiah).		

	

Perseroan	tidak	berencana	mengeluarkan	atau	mencatatkan	saham	baru	dan/atau	efek	lainnya	yang	
dapat	dikonversikan	menjadi	saham	dalam	jangka	waktu	12	(dua	belas)	bulan	sejak	tanggal	Pernyataan	
Pendaftaran	menjadi	efektif.	
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II. RENCANA	 PENGGUNAAN	 DANA	 YANG	 DIPEROLEH	 DARI	 HASIL	
PENAWARAN	UMUM	

	
	
Dana	 yang	 diperoleh	 dari	 hasil	 Penawaran	 Umum	 Perdana	 ini,	 setelah	 dikurangi	 dengan	 biaya-biaya	 emisi	

saham,	akan	digunakan	Perseroan	sebagai	berikut:	

	

1. Sebesar	Rp5.000.000.000,-	(lima	miliar	Rupiah)	akan	digunakan	untuk	setoran	modal	di	Entitas	Anak	yaitu	PT	

Telesys	Indonesia,	dana	tersebut	akan	digunakan	untuk	modal	kerja	Entitas	Anak.	

Dengan	 Setoran	 modal	 ke	 PT	 Telesys	 Indonesia,	 Perseroan	 berkeyakinan	 bahwa	 dengan	 memperkuat	

pemodalan	pada	PT	Telesys	Indonesia,	maka	PT	Telesys	Indonesia	akan	dapat	meningkatkan	jumlah	layanan	

jasa	maintenance	 services,	 sehingga	dengan	 semakin	besarnya	 volume	pekerjaan	 yang	didapat,	maka	PT	

Telesysy	 Indonesia	akan	dapat	menekan	biaya	dan	dapat	menyediakan	 jasa	maintenance	 service	 dengan	
harga	yang	sulit	untuk	di	saingi	oleh	pesaing	pesaing	usaha	dengan	volume	kecil	dengan	modal	yang	kecil.	

Kegiatan	 usaha	 PT	 Telesys	 Indonesia	 begerak	 dalam	 bidang	 dalam	 bidang	 perdagangan,	 pembangunan,	

Industri,	 Perbengkelan	 dan	 jasa.	 Saat	 ini	 kegiatan	 usaha	 dari	 kontrak-kontrak	 yang	 didapat	 adalah	 Jasa 
pemelihara menara telekomunikasi, PT Telesys Indonesia menyediakan jasa untuk pemeliharaan menara 
telekomunikasi dari pemilik menara. 
	

Setoran	modal	di	Entitas	Anak	yaitu	PT	Telesys	Indonesai	akan	dilakukan	sesuai	UUPT,	dimana	setoran	modal	

sebesar	 Rp5.000.000.000,-	 (lima	 miliar	 Rupiah)	 akan	 dilakukan	 setelah	 persetujuan	 RUPS	 PT	 Telesys	

Indonesia	tentang	setoran	modal	dan	peningkatan	modal	disetor,	hal	mana	tidak	akan	ditolak	oleh	RUPS	PT	

Telesys	Indonesia	dengan	alasan	bahwa	setoran	modal	tersebut	untuk	meningkatkan	struktur	permodalan	

dan	kegiatan	usaha	PT	Telesys	Indonesia,	serta	Perseroan	saat	diterbitkan	Prospektus	ini	memiliki	99,997%	

saham	PT	Telesys	Indonesia.	

	

Struktur	permodalan	sebelum	dan	sesudah	setoran	modal	oleh	Perseroan	di	Entitas	Anak	adalah	sebagai	

berikut	:	

	
	

Keterangan	
Nilai	Nominal	Rp100.000,-	per	lembar	saham	

Sebelum	Setoran	Modal	 Sesudah	Setoran	Modal	
Jumlah	
Saham		

Jumlah		
Nominal	(Rp)	

	
%	

Jumlah	
Saham	

Jumlah		
Nominal	(Rp)	

	
%	

Modal	Dasar	 40.000	 4.000.000.000	 	 200.000	 20.000.000.000	 	
Modal	 Ditempatkan	 dan	
Disetor	Penuh	:	
1. Perseroan	
2. PT	Indovest	Central	

	
	

29.999	
1	

	
	

2.999.900.000	
100.000	

	
	

99,997	
00,003	

	
	

79.999	
1	

	
	

7.999.900.000	
100.000	

	
	

99,999	
0,001	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	
dan	Disetor	Penuh	

30.000	 3.000.000.000	 100,000	 80.000	 8.000.000.000	 100,000	

Jumlah	Saham	dan	Portepel	 10.000	 1.000.000.000	 	 120.000	 12.000.000.000	 	

	

2. Sisanya	 akan	 digunakan	 untuk	 mendanai	 kebutuhan	 modal	 kerja	 Perseroan	 khususnya	 untuk	 kegiatan	

operasional	Perseroan	antara	lain	pembelian	peralatan	projek,	pembayaran	gaji	dll.	

	

Apabila	dalam	pelaksanaan	dari	penggunaan	dana	tersebut	mengakibatkan	terjadinya	Transaksi	Material	atau	

Transaksi	 Afiliasi	 maupun	 Transaksi	 Benturan	 Kepentingan	 maka	 pelaksanaannya	 mengacu	 pada	 Peraturan	

Nomor	IX.	E.2	tentang	Transaksi	Material	den	Perubahan	Kegiatan	Usaha	Utama	dan	Peraturan	Nomor	IX.E.1	

tentang	Transaksi	Afiliasi	dan	Benturan	Kepentingan	Transaksi	Tertentu.	
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Perseroan	 akan	 mengikuti	 ketentuan	 Peraturan	 Perundang-undangan	 yang	 berlaku	 dibidang	 Pasar	 Modal	

sehubungan	dengan	rencana	penggunaan	dana	hasil	Penawaran	Umum	ini.	

	

Perseroan	 akan	 mempertanggungjawabkan	 realisasi	 penggunaan	 dana	 hasil	 Penawaran	 Umum	 ini	 secara	

periodik	kepada	para	Pemegang	Saham	dalam	setiap	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Tahunan	Perseroan	sampai	

dengan	seluruh	dana	hasil	Penawaran	Umum	telah	direalisasikan	dan	melaporkan	kepada	OJK	sesuai	dengan	

Peraturan	OJK	No.30/POJK.04/2015	 tanggal	 16	Desember	2015	 tentang	 Laporan	Realisasi	 Penggunaan	Dana	

Hasil	 Penawaran	 Umum.	 Kewajiban	 pelaporan	 realisasi	 penggunaan	 dana	 tersebut	 akan	 dilakukan	 sampai	

dengan	seluruh	dana	hasil	penawaran	umum	telah	direalisasikan.	

	

Apabila	 dikemudian	 hari	 Perseroan	 bermaksud	 mengubah	 rencana	 penggunaan	 dana	 hasil	 dari	 Penawaran	

Umum,	maka	Perseroan	akan	menyampaikan	rencana	dan	alasan	perubahan	penggunaan	dana	hasil	penawaran	

umum	 bersamaan	 dengan	 pemberitahuan	mata	 acara	 RUPS	 kepada	 OJK	 dan	 perubahan	 penggunaan	 dana	

tersebut	harus	mendapat	persetujuan	terlebih	dahulu	dari	Rapat	Umum	Pemegang	Saham.	

	

Sesuai	 dengan	 Peraturan	 OJK	 No.30/POJK.04/2015	 tanggal	 16	 Desember	 2015	 tentang	 Laporan	 Realisasi	

Penggunaan	Dana	Hasil	Penawaran	Umum,	maka	total	biaya	yang	dikeluarkan	oleh	Perseroan	adalah	sekitar	

8,73%	(delapan	koma	tujuh	tiga	persen)		dari	dana	yang	diperoleh	dari	penawaran	Saham	Perdana	yang	meliputi:	

	

No	 Uraian	 Jumlah	

1.	 Biaya	Jasa	Penjaminan	(Underwriting	fee)		 3,11%	

2.	 Biaya	Jasa	Manajemen	Penawaran	Umum	(manajemen	fee)	 0,50%	

3.	 Biaya	Jasa	Penjualan	(selling	fee)	 0,50%	

4.	 Biaya	Jasa	Profesi	Penunjang	Pasar	Modal	 	

	 -		Akuntan	Publik	 1,73%	

	 -		Konsultan	Hukum	 0,66%	

	 -		Notaris	 0,25%	

5.	 Biaya	Jasa	Lembaga	Penunjang	Pasar	Modal	 0,44%	

6.	 Biaya	Pendaftaran;	(BEI	dan	KSEI)	 0,51%	

7.	 Biaya	Pendaftaran	OJK	 0,05%	

8.	 Biaya	Lain	Lain		 	

	 -		Biaya	publikasi	iklan,	cetakan	dan	lain-lain	 0,99%	

	 Jumlah	 8,73%	
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III. PERNYATAAN	UTANG	
	
	
Berdasarkan	 Laporan	 Keuangan	 Konsolidasian	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 untuk	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	

tanggal	31	Desember	2015	yang	 telah	diaudit	oleh	 	 Johannes	 Juara	&	Rekan	dengan	pendapat	Wajar	Tanpa	

Pengecualian,	Perseroan	dan	Entitas	Anak	mempunyai	 liabilitas	seluruhnya	berjumlah	Rp	1.152,-	 juta	dengan	

perincian	lebih	lanjut	adalah	sebagai	berikut:	

	
LIABILITAS	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 Jumlah	

Liabilitas	Jangka	Pendek	 	

Utang	usaha	 58	

Utang	Lainnya	 166	

Beban	akrual	 27	

Utang	pajak	 255	

Liabilitas	pembiayaan	konsumen	yang	jatuh	tempo	dalam	satu	tahun	 35	

	Total	Liabilitas	Jangka	Pendek	 541	

Liabilitas	Jangka	Panjang	 	

Liabilitas	pembiayaan	konsumen,	setelah	dikurangi	bagian	yang	jatuh	tempo	

dalam	satu	tahun	
6	

Liabilitas	imbalan	kerja	 606	

Utang	pihak-pihak	berelasi	 -	

Total	Liabilita	Jangka	Panjang	 612	

Jumlah	Liabilitas	 1.152	
	

	

Liabilitas	Jangka	Pendek	
	
1. Utang	Usaha	
Utang	 usaha	 yang	 merupakan	 kewajiban	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 pada	 tanggal		

31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp58,-	juta.	

	

2. Utang	Lainnya	
Utang	lainnya	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp166,-	juta,	dengan	rincian	sebagai	berikut	:	

	(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 Jumlah	
Pihak	Ketiga	 	

PT	Bank	Jasa	Jakarta	 143	

Lainnya	 23	

Total	Utang	lainnya	 166	
	

Utang	 lain-lain	 kepada	 PT	 Bank	 Jakarta	 merupakan	 liabilitas	 pembiayaan	 konsumen	 yang	 dipercepat	

pelunasannya.	

	

Seluruh	utang	usaha	pihak	ketiga	dalam	denominasi	mata	uang	Rupiah.	

Jumlah	utang	usaha	tersebut	tidak	dikenakan	bunga	dan	umumnya	diselesaikan	dalam	tempo	90	hari.	
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3. Beban	akrual	
	
Beban	akrual	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp27,-	juta	dengan	rincian	sebagai	berikut	:	

	
	

	(dalam	jutaan	Rupiah)	
Keterangan	 Jumlah	
Bunga	 14	
Tenaga	ahli	 9	
Lain-lain	 4	
Total	beban	akrual	 27	

	
	
4. Utang	Pajak	
	
Utang	pajak	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp255,-	juta	dengan	rincian	sebagai	berikut:	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 Jumlah	
Pajak	 	
Pasal	21	 12	
Pasal	23	 0,6	
Pasal	29	 -	
Pasal	4	ayat	2	 178	

Pajak	Pertambahan	Nilai	 64	
Jumlah	Utang	Pajak	 255	

	
	
5. Libailitas	pembiayaan	konsumen	yang	jatuh	tempo	dalam	satu	tahun	
	
Libailitas	pembiayaan	konsumen	yang	jatuh	tempo	dalam	satu	tahun	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	
sebesar	Rp35,-	juta.	
	
	
Liabilitas	Jangka	Panjang	
	
1. Liabilitas	Pembiayaan	konsumen,	setelah	dikurangi	bagian	yang	jatuh	tempo	dalam	satu	tahun	
	
Liabilitas	Pembiayaan	konsumen,	setelah	dikurangi	bagian	yang	jatuh	tempo	dalam	satu	tahun	pada	tanggal	31	
Desember	2015	adalah	sebesar	Rp6,-	juta	dengan	rincian	sebagai	berikut	:	
	

(dalam	jutaan	Rupiah)	
Keterangan	 Jumlah	
Total	liabilitas	pembiayaan	konsumen	 48	
Dikurangi	:	Beban	bunga	 7	
Liabilitas	pembiayaan	konsumen,	neto	 41	
Dikurangi	:	Bagian	yang	jatuh	tempo	dalam	waktu	satu	tahun	 35	
Liabilitas	pembiayaan	konsumen	jangka	panjang	 6	

	



 8 

	
	
	
2. Liabilitas	Imbalan	Kerja		
	
Saldo	Kewajiban	Imbalan	Pasca	Kerja	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp605,-	juta.	Perseroan	
dan	 Entitas	 Anak	 mencatat	 liabilitas	 imbalan	 kerja	 persyaratan	 berdasarkan	 Undang-Undang	 Tenaga	 Kerja	
No.13/2003	tanggal	25	Maret	2003,	Liabilitas	Imbalan	kerja	ini	tidak	didanai.	
	
Asumsi	yang	digunakan	per	31	Desember	2016	adalah	sebagai	berikut	:	
Tingkat	diskonto	per	tahun		 :	9%	
Tingkat	kenaikan	gaji	tahunan	 :	4%	
	
a. Beban	Imbalan	kerja	–	neto	per	31	Desember	2015	

(dalam	jutaan	Rupiah)	
Keterangan	 Jumlah	
Biaya	jasa	kini	 114	
Beban	bunga	 16	
Total	beban	imbalan	kerja	 130	

	
b. Liabilitas	Imbalan	Kerja	per	31	Desember	2015	

(dalam	jutaan	Rupiah)	
Keterangan	 Jumlah	
Saldo	awal	tahun	 193	
Beban	imbalan	kerja	-	neto	 130	
Pendapatan	(rugi)	komprehensif	lainnya	 282	
Saldo	akhir	tahun	 605	

 
 
Perseroan	tidak	memiliki	liabilitas-liabilitas	lain,	selain	liabilitas	yang	diungkapkan	dalam	Prospektus	ini	dan	
diungkapkan	dalam	Laporan	Keuangan	Perseroan	yang	disajikan	dalam	Prospektus	ini.	

 
 

Dari	 tanggal	 31	 Desember	 2015	 sampai	 dengan	 tanggal	 Laporan	 Auditor	 Independen	 dan	 dari	 tanggal	
Laporan	 Auditor	 Independen	 sampai	 dengan	 Pernyataan	 Pendaftaran	 Efektif,	 Perseroan	 tidak	 memiliki	
liabilitas-liabilitas	 lain	 selain	 yang	 telah	 dinyatakan	 di	 atas	 dan	 yang	 telah	 diungkapkan	 dalam	 Laporan	
Keuangan	Perseroan	yang	merupakan	bagian	yang	tidak	terpisahkan	dari	Prospektus	ini.		

 

Manajemen	dalam	hal	ini	bertindak	dan	atas	nama	Perseroan	serta	sehubungan	dengan	tugas	dan	tanggung	
jawabnya	dalam	Perseroan	dengan	ini	menyatakan	kesanggupannya	untuk	memenuhi	liabilitas-liabilitasnya	
yang	telah	diungkapkan	dalam	Laporan	Keuangan	Perseroan	serta	disajikan	dalam	Prospektus	ini.		

 

Tidak	terdapat	pembatasan-pembatasan	(negative	covenants)	yang	merugikan	pemegang	saham	dan	tidak	
ada	 pelanggaran	 yang	 dilakukan	 Perseroan	 atas	 persyaratan	 dalam	 perjanjian	 kredit	 yang	 berdampak	
material	 terhadap	 kelangsungan	 usaha	 Perseroan	 dan	 tindakan	 yang	 telah	 atau	 akan	 diambil	 oleh	
Perseroan.	

 

Seluruh	kewajiban	Perseroan	per	31	Desember	2015	telah	diungkapkan	di	dalam	Prospektus.	
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IV. ANALISIS	DAN	PEMBAHASAN	OLEH	MANAJEMEN		
	
Keterangan	yang	ada	dalam	bab	 ini	harus	dibaca	bersama-sama	dengan	 laporan	keuangan	Perusahaan	beserta	
catatan-catatan	 di	 dalamnya,	 yang	 terdapat	 pada	 Bab	 XVI	 dari	 Prospektus	 ini.	 Analisis	 dan	 pembahasan	 yang	
disajikan	berikut	mengandung	kalimat-kalimat	yang	 juga	menggambarkan	risiko	dan	ketidakpastian.	Hasil	akhir	
sebenarnya	dapat	berbeda	secara	signifikan	dengan	hal-hal	yang	dimaksud	dalam	kalimat-kalimat	tersebut.	Faktor-
faktor	yang	dapat	menyebabkan	perubahan	signifikan	sudah	termasuk	dalam	kalimat-kalimat	tersebut,	tetapi	tidak	
terbatas	pada	analisis	dan	pembahasan	berikut	dan	bagian	yang	terkait	dalam	Prospektus	 ini,	khususnya	Bab	V	
mengenai	Risiko	Usaha.	
	
1. UMUM	

Perusahaan	didirikan	sesuai	Akta	Pendirian	No.	72	 tanggal	20	April	2006	yang	dibuat	di	hadapan	Mellyani	Noor	
Shandra,	SH,	Notaris	di	Jakarta,	yang	telah	mendapatkan	Pengesahan	Aktadari	Menteri	Kehakiman	dan	Hak	Asasi	
Manusia	Republik	Indonesia	dengan	Surat	Keputusan	No.	C-20740	HT..01.01.TH.2006	tanggal	14	Juli	2006	dan	telah	
didaftarkan	dalam	Daftar	Perusahaan	dibawah	No.:	30031520668	tanggal	14	Juli	2006	serta	telah	diumumkan	dalam	
Berita	Negara	Republik	Indonesia	No.	1431,	tanggal	13	Pebruari	2007,	Tambahan	No.	13.			

Anggaran	 Dasar	 Perusahaan	 sebagaimana	 termaktub	 dalam	 Akta	 Pendirian	 telah	 beberapa	 kali	 mengalami	
perubahan	 dan	 terakhir	 diubah	 dalam	 rangka	 Penawaran	Umum	 Saham	 kepada	Masyarakat.	 Perusahaan	 telah	
mengubah	anggaran	dasarnya	sesuai	dengan	peraturan	perundang-undangan	dibidang	pasar	modal	dan	merubah	
status	 Perusahaan	 dari	 Perusahaan	 	 tertutup	 menjadi	 Perusahaan	 terbuka	 serta	 merubah	 nama	 Perusahaan	
menjadi	“PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk”,	sebagaimana	tercantum	dalam	Akta	Berita	Acara	Rapat	Nomor	:	1	tanggal	
2	Maret	 2016	 yang	 dibuat	 dihadapan	 Vestina	 Ria	 Kartika,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	 akta	 mana	 telah	 mendapat	
persetujuan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	No	:	AHU-
0004299.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perusahaan	No	:	AHU-
0028325.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016.	

Perusahaan	adalah	suatu	badan	hukum	Indonesia	yang	berbentuk	Perusahaan	terbatas,	berkedudukan	di	Jakarta,	
yang	 bergerak	 dalam	 bidang	 usaha	 jasa	 layanan	 pembangunan	 menara	 telekomunikasi	 dan	 jasa	 layanan	
maintenance	services.	Kantor	pusat	Perusahaan	terletak	di	Menara	Sudirman	Lantai	8A.	Jl.	Jend	Sudirman	Kav.60,	
Jakarta	12190,	Indonesia	

	

2. FAKTOR-FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI	HASIL	USAHA		PERUSAHAAN	

Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	kegiatan	usaha	dan	hasil	usaha	Perusahaan	

Perusahaan	sebagai	suatu	entitas	bisnis	dalam	menjalankan	kegiatan	usaha	Perusahaan	dipengaruhi	oleh	beberapa	
faktor	 resiko	 yang	 dapat	 berdampak	 positif	 dan	 juga	 negative	 terhadap	 kegiatan	 usaha	 dan	 kondisi	 keuangan	
Perusahaan.	

A. Faktor-faktor	yang	berkaitan	dengan	Indonesia	

1. Kondisi	Sosial	dan	Politik	

Kondisi	 Politik	 ndonesia	 mengalami	 proses	 perubahan	 demokrasi,	 yang	 berakibat	 pada	 berbagai	
peristiwa	 sosial	 dan	 politik	 yang	 menjadi	 ciri	 dari	 ketidakpastian	 perubahan	 lingkungan	 politik	 di	
Indonesia.		

Tahun	 2014	 Indonesia	 menghadapi	 event	 politik	 yang	 sangat	 penting	 yaitu	 dilangsungkannya	
pemilihan	Legilslatif	serta	Pemilihan	Presiden.	Suhu	politik	pada	setiap	tahapan	Pemilihan	Legilslatif	
serta	Pemilihan	Presiden	awalnya	diprediksi	akan	memanas,	namun	berkaca	pada	pengalaman	bangsa	
Indonesia	sebelumnya	dan	adanya	kewaspadaan	dan	kesiagaan	aparat	keamanan	serta	bertambahnya	
kesadaran	 dan	 kedewasaan	 berpolitik	 bangsa	 Indonesia	 maka	 pemilihan	 legilslatif	 dan	 Pemilihan	
Presiden	tersebut	dapat	belangsung	relative	aman,	damai	dan	terkendali.	
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Tidak	adanya	jaminan	bahwa	kondisi	sosial	dimasa	depan	baik	secara	 langsung	atau	tidak	 langsung	

tidak	mempengaruhi	kegiatan	usaha	dan	prospek	usaha	Perusahaan.	Beberapa	aksi	terorisme	

dapat	 terjadi	 juga	 dapat	mengganggu	 Indonesia,	 yang	 kemudian	 berpengaruh	 pada	 bisnis,	 kondisi	

keuangan	dan	hasil	usaha	Perusahaan.	

2. Kondisi	Perekonomian	Indonesia	

Proyeksi	 pertumbuhan	 ekonomi	 dunia	 pada	 tahun	 2016	 dan	 2017	 diperkirakan	 lebih	 lambat	 dari	

perkiraaan	sebelumnya,	dengan	pemulihan	ekonomi	yang	belum	kuat	di	sejumlah	negara	maju	dan	

perlambatan	ekonomi	di	negara	berkembang.	Masih	lemahnya	prospek	perekonomian	dan	rendahnya	

inflasi	di	Eropa	dan	Jepang,	mendorong	Bank	Sentral	Eropa	(ECB)	dan	Bank	Sentral	Jepang	(BoJ)	terus	

melanjutkan	pelonggaran	kebijakan	moneter,	baik	melalui	 injeksi	 likuiditas	maupun	kebijakan	suku	

bunga	 negatif.	 Bank	 Sentral	 Tiongkok	 (PBoC)	 menurunkan	 rasio	 giro	 wajib	 minimum	 untuk	 tetap	

mendorong	 perekonomiannya	 yang	 terus	 melambat.	 Sementara	 itu,	 Bank	 Sentral	 AS	 (Fed)	

mempertahankan	target	suku	bunga	Fed	Fund	Rate		(FFR)	sebesar	0.25-0.50%	pada	tanggal	16	Maret	

2016,	sejalan	dengan	konsumsi	yang	tumbuh	moderat,	laju	inflasi	yang	masih	di	bawah	target,	serta	

prospek	ekonomi	dan	keuangan	global	yang	masih	berisiko.	Suku	bunga	FFR	diperkirakan	baru	akan	

meningkat	di	semester	II	2016	dengan	besaran	kenaikan	yang	lebih	rendah.	Di	pasar	komoditas,	harga	

minyak	dunia	diperkirakan	masih	rendah,	akibat	tingginya	pasokan	di	tengah	permintaan	yang	masih	

lemah.	

Keadaan	 kondisi	 ekonomi	 dunia	 tersebut	 menpengaruhi	 keadaan	 perekonomian	 Indonesia,	 untuk	

mempertahankan	 dan	 meningkatkan	 pertumbuhan	 ekonomi,	 pemerintah	 bersama	 dengan	 Bank	

Sentral	 juga	 melakukan	 pelonggaran	 kebijakan	 moneter	 dengan	 melakukan	 penurunan	 BI	 Rate	

sebesar	 25	basis	 points	 (bps)	menjadi	 6,75%,	dengan	 suku	bunga	Deposit	 Facility	menjadi	 sebesar	

4,75%	 dan	 Lending	 Facility	 menjadi	 sebesar	 7,25%.	 Keputusan	 tersebut	 sejalan	 dengan	 masih	

terbukanya	 ruang	 pelonggaran	 kebijakan	 moneter	 sejalan	 dengan	 terjaganya	 stabilitas	

makroekonomi,	 khususnya	 terus	 menurunnya	 tekanan	 inflasi	 di	 2016	 dan	 2017.	 Di	 tengah	 masih	

lemahnya	pertumbuhan	ekonomi	global,	kebijakan	penurunan	BI	Rate	tersebut	diharapkan	semakin	

memperkuat	upaya	meningkatkan	permintaan	domestik	untuk	mendorong	momentum	pertumbuhan	

ekonomi	dan	pada	saat	yang	sama	menjaga	stabilitas	makroekonomi.	

Kedepan	peningkatan	pertumbuhan	ekonomi	Indonesia	antara	lain	didorong	oleh	peran	Pemerintah,	

baik	 dalam	 bentuk	 konsumsi	 pemerintah	 maupun	 investasi	 infrastruktur,	 serta	 penyelenggaraan	

agenda	 politik.	 Di	 sisi	 lain,	 peran	 sektor	 swasta	 masih	 harus	 ditingkatkan,	 dengan	 meningkatkan	

konsumsi	 rumah	 tangga	 dan	 investasi.	 Secara	 sektoral,	 pertumbuhan	 ekonomi	 juga	 akan	 lebih	

ditopang	oleh	sektor	konstruksi	 terkait	 infrastruktur	serta	sektor	 jasa.	Pertumbuhan	ekonomi	2016	

diperkirakan	 akan	 lebih	 tinggi,	 yaitu	 tumbuh	 pada	 kisaran	 5,2-5,6%	 secara	 tahunan	 (yoy).	

Pertumbuhan	ekonomi	tersebut	diperkirakan	akan	ditopang	oleh	stimulus	fiskal,	khususnya	realisasi	

pembangunan	proyek	infrastruktur	yang	semakin	cepat.	Sementara	itu,	investasi	swasta	diharapkan	

akan	 meningkat,	 seiring	 dengan	 dampak	 paket	 kebijakan	 pemerintah	 yang	 terus	 digulirkan	 dan	

pemanfaatan	 ruang	 pelonggaraan	 moneter	 secara	 terukur	 dengan	 tetap	 menjaga	 stabilitas	

makroekonomi.	

	

Permintaan	Jasa	Konstruksi	Perusahaan	 juga	sangat	bergantung	pada	kondisi	ekonomi	di	 Indonesia	

secara	keseluruhan.	Kondisi	ekonomi	yang	tidak	kondusif	tentunya	akan	mempengaruhi	menurunnya	

permintaan	jasa	Konstruksi	Perusahaan.	

3. Kebijakan	Pemerintah	

Kebijakan	pemerintah	tentang	pembangunan	dan	penggunaan	menara	juga	sangat	berpengaruh	pada	

permintaan	 jasa	 konstruksi	 Perusahaan.	 Kebijakan	 pemerintah	 yang	 akan	 terus	 mendukung	

perkembangan	 pembangunan	 pendirian	 menara	 tentunya	 akan	 mempengaruhi	 pemintaan	 jas	

konstruksi	Perusahaan.	
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B. Faktor-faktor	yang	berkaitan	dengan	Internal	Perusahaan	

Faktor	Internal	sangat	berpengaruh	terhadap	usaha	Perusahaan	,	hal	tersebut	antara	lain	:	

1. Kemampuan	sumber	daya	manusia	dan	tenaga	ahli	yang	professional	dalam	melakukan	usaha	proyek-
proyek	Perusahaan.	

2. Kemampuan	Perusahaan	dalam	menjaga	dan	meningkatkan	reputasi	dan	kinerja	dalam	penyelesaian	
proyek	secara	tepat	waktu	dan	sesuai	dengan	kontrak	kerja.	

3. Kemampuan	 Perusahaan	 untuk	 terus	 meningkatkan	 efisiensi	 biaya	 Perusahaan	 tanpa	mengurangi	
reputasi,	mutu	dan	kualitas	usaha	Perusahaan.	

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

	

3. ANALISIS	KEADAAN	KEUNGAN	DAN	KINERJA	

Laporan	Keuangan	Perusahaan	yang	dibahas	oleh	manajemen	adalah	Laporan	Keuangan	Konsolidasian	Perusahaan	
dan	Entitas	Anak	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal-tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	yang	telah	
diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Akuntan	Johannes	Juara	&	Rekan	yang	ditandatangani	oleh	Akuntan	Johannes	
E.	Runtuwene,	CPA	dengan	pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian	

	

3.1. ANALISA	LAPORAN	LABA	RUGI	KOMPREHENSIF	

Tabel	berikut	merupakan	ikhtisar	laporan	laba	rugi	dan	penghasilan	komprehensif	lain	Perusahaan	untuk	tanggal-
tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	:	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Uraian	
31	Desember	

2015	 2014	 2013	
		 	 	 	
PENJUALAN	DAN		 	 	 	
			PENDAPATAN	JASA,	NETO	 25.222	 50.616	 38.582	
		 	 	 	
BEBAN	POKOK	PENJUALAN		 	 	 	
				DAN	PENDAPATAN	JASA	 (15.344)	 (34.638)	 (23.979)	
		 	 	 	
LABA	BRUTO	 9.878	 15.978	 14.603	
		 	 	 	
Beban	penjualan,	umum	dan		 	 	 	
administrasi	 7.082	 14.864	 10.991	

Pendapatan	(beban)	operasi	lainnya	 301	 19	 273	
		 	 	 	
LABA	USAHA	 3.097	 1.133	 3.886	
		 	 	 	
Pendapatan	keuangan	 60	 44	 16	
Beban	keuangan	 (118)	 (128)	 (597)	
		 	 	 	
LABA	SEBELUM	BEBAN	PAJAK		 	 	 	
				PENGHASILAN	 3.039	 1.049	 3.305	
		 	 	 	
BEBAN	PAJAK	PENGHASILAN	 -	 -	 -	
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LABA	TAHUN	BERJALAN	 3.039	 1.049	 3.305	

		 	 	 	

PENDAPATAN	(BEBAN)		 	 	 	

				KOMPREHENSIF	LAIN	LAIN	 (282)	 19	 281	

		 	 	 	

TOTAL	LABA	KOMPREHENSIF	 	 	 	

TAHUN	BERJALAN	 2.757	 1.069	 3.586	

		 	 	 	

		 	 	 	

Laba	yang	diatribusikan	pada:	 	 	 	

Pemilik	entitas	induk	 2.756	 1.069	 3.585	

Kepentingan	non	pengendali	 0,088	 0,035	 0,164	

		 	 	 	

		 2.757	 1.069	 3.586	

	
Pendapatan		Usaha	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	pendapatan	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp25.222,-	
juta,	yang	merupakan	penurunan	sebesar	Rp25.394,-	juta	atau	turun	sebesar	50,17%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	
pendapatan	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp50.616,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	terutama	diakibatkan	menurunnya	kegiatan	usaha	Perusahaan	akibat	dari	menurunnya	kondisi	
perekonomian	dihampir	seluruh	asia	pasifik.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	pendapatan	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp50.616,-	
juta,	yang	merupakan	kenaikan	sebesar	Rp12.034,-	 juta	atau	naik	sebesar	31,19%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	
pendapatan	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp38.582,-	juta.		

	

Kenaikan	tersebut	terutama	disebabkan	oleh	proyek-proyek	yang	tertunda	di	tahun	2013	dan	mulai	berjalannya	
tahun	2014	dimana	 telah	 selesainya	pemilu	dengan	kondisi	 yang	kondusif	 dan	 terkendali,	 sehingga	 Perusahaan	
dapat	menyelesaikan	project-project	Perusahaan.	

Peningkatan	Pendapatan	Perseroan	dan	anak	usaha	perseroan	juga	cukup		bergantung	pada	volume	atau	jumlah	
site	 yang	 akan	dikerjakan	oleh	perseroan	maupun	 anak	perseroan.Semakin	 banyak	 jumlah	 site	 yang	dikerjakan	
sangat	menentukan	Banyaknya	Pendapatan	dan	juga	Margin	yang	akan	diperoleh	Perseroan.	

Sedangkan	Kenaikan	Harga	yang	diperoleh	customer	tidak	terlalu	signifikan	mempengaruhi	pendapatan	dan	margin	
perseroan	karena	hal	tersebut	biasanya	dibarengi	dengan	kenaikan	cost	perseroan	akibat	kenaikan	harga	material	
dan	kenaikan	upah	tenaga	kerja	minimum	yang	ditentukan	oleh	pemerintah	setempat.	
	

Beban	Pokok	Penjualan		

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	 beban	 pokok	 penjualan	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015	 adalah	 sebesar	
Rp15.344,-	 juta,	 yang	merupakan	penurunan	 sebesar	Rp19.295,-	 juta	atau	 turun	 sebesar	55,70%	di	bandingkan	
dengan	 Jumlah	 beban	 pokok	 penjualan	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 sebesar	
Rp34.638,-	juta.		
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Penurunan	 tersebut	 sebanding	 dengan	 penurunan	 pendapatan	 usaha	 dan	 upaya	 efisiensi	 yang	 dilakukan	
Perusahaan	agar	Perusahaan	dapat	tetap	mempertahankan	kinerja	operasional	dan	keuangan	Perusahaan.	

	

	Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	 beban	 pokok	 penjualan	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	
Rp34.638,-	 juta,	 yang	 merupakan	 kenaiakan	 sebesar	 Rp10.659,-	 juta	 atau	 naik	 sebesar	 44,45%	 di	 bandingkan	
dengan	 Jumlah	 beban	 pokok	 penjualan	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2013	 sebesar	
Rp23.979,-	juta.		

	

Peningkatan	 ini	 selaras	 dengan	 jumlah	 proyek	 yang	 dimiliki	 Perusahaan	 yang	 berlokasi	 diluar	 Jawa,	 sehingga	
menyebabkan	biaya	transportasi	dan	tenaga	kerja	ikut	meningkat.	

Laba	Bruto	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	laba	bruto	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp9.878,-	juta,	yang	
merupakan	penurunan	sebesar	Rp6.100,-	juta	atau	turun	sebesar	38,18%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	laba	bruto	
pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp15.978,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	seiring	dengan	penurunan	pendapatan	usaha	Perusahaan	yang	terjadi	di	tahun	2015.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	laba	bruto	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp15.978,-	juta,	yang	
merupakan	kenaiakan	sebesar	Rp1.375,-	juta	atau	naik	sebesar	9,42%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	laba	bruto	pada	
tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp14.603,-	juta.		

	

Peningkatan	tersebut	seiring	dengan	peningkatan	pendapatan	usaha	Perusahaan	yang	terjadi	tahun	2014.	

	

Beban	Usaha		

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	beban	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp7.082,-	juta,	yang	
merupakan	 penurunan	 sebesar	 Rp7.782,-	 juta	 atau	 turun	 sebesar	 52,35%	di	 bandingkan	 dengan	 Jumlah	 beban	
usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp14.864,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	 terutama	terjadi	 sebagai	upaya	efisiensi	yang	berhasil	dilakukan	oleh	Perusahaan	terutama	
dalam	hal	biaya	transportasi	dan	biaya	perjalanan	dinas	yang	menurun	secara	signifikan.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	
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Jumlah	beban	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp14.864,-	 juta,	
yang	merupakan	kenaiakan	sebesar	Rp3.873,-	juta	atau	naik	sebesar	35,24%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	beban	
usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp10.991,-	juta.		

	

Kenaikan	tersebut	terutama	disebabkan	adanya	peningkatan	biaya	gaji,	transportasi	dan	perjalanan	dinas	akibat	
proyek-proyek	Perusahaan	yang	berada	di	luar	jawa.	

	

Pendapatan	(beban)	operasi	lainnya	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	 pendapatan	 (beban)	 operasi	 lainnya	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	Desember	 2015	 adalah	
sebesar	Rp301,-	 juta,	yang	merupakan	kenaikan	sebesar	Rp282,-	 juta	atau	naik	sebesar	1455,61%	di	bandingkan	
dengan	 Jumlah	pendapatan	 (beban)	operasi	 lainnya	pada	 tahun	yang	berakhir	pada	 tanggal	31	Desember	2014	
sebesar	Rp19,-	juta.	

	

Peningkatan	 tersebut	 terutama	diakibatkan	oleh	pendapatan	 (beban)	penjualan	asset	yang	dilakukan	oleh	anak	
usaha	Perusahaan.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	 pendapatan	 (beban)	 operasi	 lainnya	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	Desember	 2014	 adalah	
sebesar	Rp19,-	 juta,	yang	merupakan	penurunan	sebesar	Rp254,-	 juta	atau	turun	sebesar	92,92%	di	bandingkan	
dengan	Jumlah	pendapatan	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp273,-	juta.	

	

Penurunan	 tersebut	 terutama	 disebabkan	 oleh	 pendapatan	 (beban)	 penjualan	 asset	 yang	 dilakukan	 oelh	
Perusahaan.	

	

Laba	Usaha	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	laba	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp3.097,-	juta,	yang	
merupakan	kenaiakan	sebesar	Rp1.964,-	juta	atau	naik	sebesar	173,28%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	laba	usaha	
pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp1.133,-	juta.		

	

Peningkatan	Laba	usaha	terutama	disebabkan	oleh	efisiensi	yang	berhasil	dilakukan	oleh	Perusahaan	sebagai	upaya	
mempertahankan	kinerja	operasional	dan	keuangan	Perusahaan.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	laba	usaha	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp1.133,-	juta,	yang	
merupakan	penurunan	sebesar	Rp2.752,-	juta	atau	turun	sebesar	70,84%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	laba	usaha	
pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp3.886,-	juta.		

Penurunan	ini	terutama	disebabkan	oleh	meningkatnya	beban	pokok	dan	beban	usaha	Perusahaan.	
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Pendapatan	keuangan	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	pendapatan	keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp60,-	
juta,	 yang	 merupakan	 kenaiakan	 sebesar	 Rp17,-	 juta	 atau	 naik	 sebesar	 38,15%	 di	 bandingkan	 dengan	 Jumlah	
pendapatan	keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp44,-	juta.		

	

Peningkatan	ini	disebabkan	terutama	oleh	bunga	simpanan	yang	diperoleh	oleh	anak	usaha	Perusahaan.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	pendapatan	keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp44,-	
juta,	 yang	 merupakan	 kenaikan	 sebesar	 Rp28,-	 juta	 atau	 naik	 sebesar	 174,25%	 di	 bandingkan	 dengan	 Jumlah	
pendapatan	keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp16,-	juta.		

	

Peningkatan	 ini	 disebabkan	 terutama	 oleh	 bunga	 simpanan	 yang	 diperoleh	 oleh	 Perusahaan	 dan	 	 anak	 usaha	
Perusahaan.	

	

Beban	keuangan	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	beban	keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp118,-	juta,	
yang	 merupakan	 penuruan	 sebesar	 Rp9,-	 juta	 atau	 turun	 sebesar	 7,30%	 di	 bandingkan	 dengan	 Jumlah	 beban	
keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp128,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	terutama	terjadi	karena	beban	bunga	fasilitas	kredit	yang	telah	dilunasi	oleh	Perusahaan	dan	
anak	usaha	Perusahaan.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	beban	keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp128,-	juta,	
yang	merupakan	penurunan	sebesar	Rp469,-	juta	atau	turun	sebesar	78,60%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	beban	
keuangan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp597,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	terutama	terjadi	karena	beban	bunga	fasilitas	kredit	yang	telah	dilunasi	oleh	Perusahaan	dan	
anak	usaha	Perusahaan.	

	

Laba	Tahun	Berjalan	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	
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Jumlah	laba	tahun	berjalan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp3.039,-	
juta,	yang	merupakan	kenaiakan	sebesar	Rp1.990,-	juta	atau	naik	sebesar	189,65%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	
laba	tahun	berjalan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp1.049,-	juta.		

	

Peningkatan	Laba	usaha	terutama	disebabkan	oleh	efisiensi	yang	berhasil	dilakukan	oleh	Perusahaan	sebagai	upaya	
mempertahankan	kinerja	operasional	dan	keuangan	Perusahaan.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	laba	tahun	berjalan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp1.049,-	
juta,	yang	merupakan	penurunan	sebesar	Rp2.256,-	juta	atau	turun	sebesar	68,25%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	
laba	tahun	berjalan	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp3.305,-	juta.		

	

Penurunan	 ini	 terutama	 disebabkan	 oleh	meningkatnya	 beban	 pokok	 dan	 beban	 usaha	 Perusahaan	 akibat	 dari	
penyelesaian	proyek-proyek	yang	lokasinya	berada	di	luar	jawa.	

	

Pendapatan	(beban)	Komprehensif	lain-lain	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	 pendapatan	 (beban)	 Komprehensif	 lain-lain	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	Desember	 2015	
adalah	sebesar	Rp(282),-	 juta,	yang	merupakan	penurunan	sebesar	Rp302,-	 juta	atau	turun	sebesar	1551.36%	di	
bandingkan	dengan	Jumlah	pendapatan	(beban)	Komprehensif	lain-lain	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	sebesar	Rp19,-	juta.		

Penurunan	tersebut	terjadi	akibat	dari	perhitungan	aktuari	pada	tahun	2015.	

	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	 pendapatan	 (beban)	 Komprehensif	 lain-lain	 pada	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	Desember	 2014	
adalah	 sebesar	 Rp19,-	 juta,	 yang	 merupakan	 penurunan	 sebesar	 Rp261,-	 juta	 atau	 turun	 sebesar	 93,07%	 di	
bandingkan	dengan	Jumlah	pendapatan	(beban)	Komprehensif	lain-lain	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	sebesar	Rp281,-	juta.		

Penurunan	tersebut	terjadi	akibat	dari	perhitungan	aktuari	pada	tahun	2014.	

	

Laba	Komprehensif	

Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2014	

Jumlah	laba	Komprehensif	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp2.756,-	juta,	
yang	merupakan	kenaiakan	sebesar	Rp1.688,-	juta	atau	naik	sebesar	157,96%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	laba	
Komprehensif	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp1.069,-	juta.	

	

Peningkatan	 tersebut	 seiring	 dengan	 peningkatan	 efisiensi	 yang	 dilakukan	 oleh	 Perusahaan	 dalam	
mempertahankan	kondisi	operasional	dan	keuangan	Perusahaan.	
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Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	
Desember	2013	

Jumlah	laba	Komprehensif	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp1.069,-	juta,	
yang	merupakan	penurunan	sebesar	Rp2.517,-	juta	atau	turun	sebesar	70,20%	di	bandingkan	dengan	Jumlah	laba	
Komprehensif	pada	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp3.586,-	juta.		

Penurunan	 pendapatan	 Perusahaan	 tersebut	 disebabkan	 oleh	meningkatnya	 beban	 pokok	 proyek-proyek	 pada	
tahun	tersebut.	

	

3.2. ANALISA	LAPORAN	ASET,	KEWAJIBAN	DAN	EKUITAS	

Tabel	berikut	merupakan	komposisi	Aset	Perusahaan	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal-tanggal	31	Desember	
2015,	2014	dan	2013	:	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Uraian	
31	Desember	

2015	 2014	 2013	
		 		 		 		
ASET	LANCAR	 		 		 		
		 		 		 		

Kas	dan	setara	kas	 5.472	 4.014	 1.860	
Piutang	usaha	 1.468	 1.188	 3.117	
Tagihan	bruto	kepada	pemberi	kerja	 5.925	 7.595	 2.832	
Persediaan	 290	 405	 285	
Uang	muka	dan	pembayaran	dimuka	 25	 191	 249	
		 	 	 	

TOTAL	ASET	LANCAR	 13.180	 13.393	 8.343	
		 	 	 	
ASET	TIDAK	LANCAR	 	 	 	
Aset	tetap,	neto	 1.252	 3.373	 3.605	
Aset	tidak	lancar	lainnya	 8	 8	 37	

		 	 	 	
TOTAL	ASET	TIDAK	LANCAR	 1.259	 3.381	 3.643	
		 	 	 	
TOTAL	ASET	 14.440	 16.774	 11.986	
		 	 	 	
		 	 	 	
LIABILITAS	DAN	EKUITAS	 	 	 	
LIABILITAS	JANGKA	PENDEK	 	 	 	
Utang	usaha	 58	 1.222	 640	
Utang	lainnya	 166	 24	 90	
Beban	akrual	 27	 23	 -	
Utang	pajak	 255	 585	 362	
Liabilitas	pembiayaan	konsumen	 	 	 	

yang	jatuh	tempo	dalam	satu	tahun	 35	 636	 634	
		 	 	 	
TOTAL	LIABILITAS	JANGKA	PENDEK	 541	 2.490	 1.726	
		 	 	 	
LIABILITAS	JANGKA	PANJANG	 	 	 	
Liabilitas	pembiayaan	konsumen,		 41	 1.196	 1.421	
setelah	dikurangi	bagian	yang		 	 	 	
jatuh	tempo	dalam	satu	tahun	 6	 560	 788	

Liailitas	imbalan	kerja	 606	 193	 70	
Utang	pihak-pihak	berelasi	 -	 -	 -	
		 	 	 	

TOTAL	LIABILITAS	JANGKA	PANJANG	 612	 753	 858	
		 	 	 	
		 	 	 	

TOTAL	LIABILITAS	 1.152	 3.243	 2.584	
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(dalam	jutaan	Rupiah)	

Uraian	

31	Desember	

2015	 2014	 2013	
		 	 	 	

EKUITAS	 	 	 	
Modal	disetor	 9.860	 9.860	 6.800	

		 	 	 	
Penghasilan	(beban)	komprehensif	lain	 (8)	 275	 255	
Saldo	laba	(deficit)	 3.435	 3.396	 2.347	

		 	 	 	
Ekuitas	yang	dapat	didistribusikan	kepada:	 	 	 	
		 	 	 	
Pemilik	entitas	induk	 13.287	 13.530	 9.402	

Kepentingan	non	pengendali	 0,387	 0,299	 0,264	
		 	 	 	
TOTAL	EKUITAS	 13.287	 13.531	 9.402	
		 	 	 	
TOTAL	LIABILITAS	DAN	EKUITAS	 14.440	 16.774	 11.986	

	

	

Jumlah	Aset	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	 asset	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015	 adalah	 sebesar	 Rp14.440,-	 juta,	 mengalami	 penurunan	 sebesar	
Rp2.334,-	juta	atau	turun	sebesar	13,92%	dari	jumlah	asset	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp16.774,-	juta.		

	

Penurunan	 tersebut	 terutama	 disebabkan	 oleh	 penurunan	 pendapatan	 usaha	 Perusahaan	 	 yang	 diperoleh	 dari	
pemberi	kerja	dan	pelepasan	hak	(	penjualan	)	asset	yang	dilakukan	oleh	anak	usaha	Perusahaan.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 asset	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	 Rp16.774,-	 juta,	 mengalami	 kenaikan	 sebesar	
Rp4.788,-	juta	atau	naik	sebesar	39,95%	dari	jumlah	asset	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp11.986,-	juta.		

	

Peningkatan	tersebut	terutama	disebabkan	oleh	peningkatan	pendapatan	Perusahaan	yang	diperoleh	oleh	pemberi	
kerja	dan	peningkatan	modal	Perusahaan	yang	dilakukan	pada	tahun	tersebut	

	

Kas	dan	Setara	Kas	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	kas	dan	setara	kas	pada	 tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp5.472,-	 juta,	mengalami	kenaikan	
sebesar	Rp1.458,-	juta	atau	naik	sebesar	36,33%	dari	jumlah	kas	dan	setara	kas	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	
Rp4.014,-	juta.		

	

Peningkatan	kas	tersebut	terutama	disebabkan	oleh	penerimaan	piutang	usaha	Perusahaan.	
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Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	kas	dan	setara	kas	pada	 tanggal	31	Desember	2014	adalah	 sebesar	Rp4.014,-	 juta,	mengalami	kenaikan	
sebesar	Rp2.154,-	juta	atau	naik	sebesar	115.82%	dari	jumlah	kas	dan	setara	kas	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	
Rp1.860,-	juta.		

	

Peningkatan	kas	dan	setara	kas	tersebut	disebabkan	oleh	penambahan	modal	Perusahaan	dan	penerimaan	piutang	
usaha	Perusahaan.	

	

Piutang	Usaha	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	piutang	usaha	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp1.468,-	juta,	mengalami	kenaikan	sebesar	
Rp280,-	juta	atau	naik	sebesar	23,57%	dari	jumlah	piutang	usaha	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp1.188,-	juta.		

	

Peningkatan	piutang	usaha	tersebut	diakibatkan	oleh	telah	terselesaikannya	sebagian	besar	proyek-proyek	pada	
tahun	 sebelumnya.	 Perusahaan	 akan	 terus	 berupaya	 untuk	melakukan	 penagihan	 secara	 intensif	 atas	 piutang-
piutang	yang	telah	jatuh	tempo.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 piutang	 usaha	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	 Rp1.188,-	 juta,	 mengalami	 penurunan	
sebesar	Rp1.930,-	juta	atau	turun	sebesar	61.90%	dari	 jumlah	piutang	usaha	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	
Rp3.117,-	juta.		

	

Penurunan	piutang	usaha	tersebut	terutama	disebabkan	oleh	belum	terselesaikannya	proyek-proyek	pada	tahun	
tersebut.	 Perusahaan	 terus	 berupaya	menyelesaikan	 proyek-proyek	 tersebut	 sesuai	 dengan	 ko	 trak	 yang	 telah	
ditetapkan	oleh	pemberi	kerja.	

	

Tagihan	Kepada	Pemberi	Kerja	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	tagihan	kepada	pemberi	kerja	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp5.925,-	juta,	mengalami	
penurunan	sebesar	Rp1.670,-	juta	atau	turun	sebesar	21.99%	dari	jumlah	tagihan	kepada	pemberi	kerja	tanggal	31	
Desember	2014	sebesar	Rp7.595,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	selaras	dengan	menurunnya	pendapatan	usaha	yang	diterima	dari	pemberi	kerja.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	Tagihan	Kepada	Pemberi	Kerja	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp7.595,-	juta,	mengalami	
kenaikan	sebesar	Rp4.764,-	juta	atau	naik	sebesar	168,24%	dari	jumlah	tagihan	kepada	pemberi	kerja	tanggal	31	
Desember	2013	sebesar	Rp2.832,-	juta.		

Peningkatan	 tersebut	berbanding	 lurus	dengan	peningkatan	pendapatan	usaha	Perusahaan	dibandingkan	 tahun	
sebelumnya.	
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Persediaan	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	persediaan	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp290,-	 juta,	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp115,-	juta	atau	turun	sebesar	28.29%	dari	jumlah	persediaan	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp405,-	juta.		

	

Penurunan	 nilai	 persediaan	 tersebut	 terutama	 disebabkan	 oleh	 penggunaan	 material	 atau	 bahan	 baku	 guna	
menyelesaikan	proyek-proyek	yang	dilakukan	oleh	anak	usaha	Perusahaan.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 persediaan	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	 Rp405,-	 juta,	mengalami	 kenaikan	 sebesar	
Rp120,-	juta	atau	naik	sebesar	42,06%	dari	jumlah	persediaan	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp285,-	juta.		

	

Peningkatan	 tersebut	diakibatkan	oleh	penambahan	material	 atau	bahan	baku	 yang	dilakukan	oleh	anak	usaha	
Perusahaan	dikarenakan	meningkatnya	jumlah	proyek-proyek	yang	dikerjakan	pada	tahun	tersebut.	

	

Uang	Muka	dan	Pembayaran	Dimuka	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	uang	muka	dan	pembayaran	dimuka	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp25,-	juta,	mengalami	
penurunan	sebesar	Rp116,-	juta	atau	turun	sebesar	86.98%	dari	jumlah	uang	muka	dan	pembayaran	dimuka	tanggal	
31	Desember	2014	sebesar	Rp191,-	juta.		

	

Penurunan	 uang	muka	 tersebut	 terutama	 disebabkan	 oleh	 berkurangnya	 biaya	 asuransi	 dibayar	 dimuka	 akibat	
pelepasan	atau	penjualan	yang	dilakukan	Perusahaan	dan	anak	usaha	Perusahaan.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 uang	 muka	 dan	 pembayaran	 dimuka	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	 Rp191,-	 juta,	
mengalami	penurunan	 sebesar	Rp58,-	 juta	atau	 turun	 sebesar	23,35%	dari	 jumlah	uang	muka	dan	pembayaran	
dimuka	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp249,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	disebabkan	oleh	berkurangnya	biaya	asuransi	dibayar	dimuka	pada	tahun	tersebut.	

	

Aset	Tetap	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	aset	tetap	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp1.252,-	juta,	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp2.121,-	juta	atau	turun	sebesar	62.88%	dari	jumlah	aset	tetap	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp3.373,-	juta.		

	

Penurunan	aset	tersebut	terutama	terjadi	akibat	pelepasan	atau	penjualan	aset	yang	dimiliki	oleh	Perusahaan	dan	
anak	usaha	Perusahaan	pada	tahun	tersebut.	
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Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	aset	tetap	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp3.373,-	juta,	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp232,-	juta	atau	turun	sebesar	6,44%	dari	jumlah	aset	tetap	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp3.605,-	juta.		

	

Penurunan	aset	tersebut	terutama	terjadi	akibat	pelepasan	atau	penjualan	aset	yang	dimiliki	oleh	Perusahaan	dan	
anak	usaha	Perusahaan.	

	

Jumlah	Liabilitas		

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	 liabilitas	pada	 tanggal	31	Desember	2015	adalah	 sebesar	Rp1.152,-	 juta,	mengalami	penurunan	 sebesar	
Rp2.091,-	juta	atau	turun	sebesar	64,47%	dari	jumlah	liabilitas	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp3.243,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	terjadi	terutama	disebabkan	oleh	penurunan	saldo	utang	usaha	Perusahaan	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 liabilitas	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	 Rp3.243,-	 juta,	 mengalami	 kenaikan	 sebesar	
Rp659,-	juta	atau	naik	sebesar	25,52%	dari	jumlah	liabilitas	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp2.584,-	juta.		

	

Kenaikan	tersebut	terutama	diakibatkan	oleh	meningkatnya	saldo	utang	usaha.	

	

Utang	Usaha	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	utang	usaha	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp58,-	 juta,	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp1.164,-	juta	atau	turun	sebesar	95,27%	dari	jumlah	utang	usaha		tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp1.222,-	
juta.		

	

Penurunan	 utang	 usaha	 tersebut	 selaras	 dengan	 menurunnya	 pendapatan	 Perusahaan	 sehingga	 penyebabkan	
berkurangnya	jumlah	pembelian	kepada	pemasok.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	utang	usaha	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp1.222,-	juta,	mengalami	kenaikan	sebesar	
Rp582,-	juta	atau	naik	sebesar	90,88%	dari	jumlah	utang	usaha	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp640,-	juta.		

	

Peningkatan	 tersebut	 seiring	 dengan	meningkatnya	 proyek-proyek	 yang	 diberikan	 oleh	 pemberi	 kerja	 sehingga	
menyebabkan	meningkatnya	kebutuhan	atas	material	guna	penyelesaian	proyek-proyek	tersebut.	
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Utang	Lainnya	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	utang	lainnya	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp166,-	juta,	mengalami	kenaikan	sebesar	
Rp142,-	juta	atau	naik	sebesar	19,05%	dari	jumlah	utang	usaha	lainnya	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp24,-	
juta.		

Penurunan	tersebut	sebanding	dengan	penurunan	kegiatan	usaha	Perusahaan.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	utang	lainnya	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp24,-	juta,	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp66,-	juta	atau	penurunan	sebesar	73,26%	dari	jumlah	utang	lainnya	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp90,-	
juta.		

	

Penurunan	tersebut	terjadi	terutama	disebabkan	oleh	penggunaan	bahan	baku	yang	belum	digunakan	pada	tahun	
sebelumnya.	

	

Utang	Pajak	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	utang	pajak	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp255,-	juta,	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp330,-	juta	atau	turun	sebesar	56,48%	dari	jumlah	utang		pajak	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp585,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	selaras	dengan	penurunan	kegiatan	usaha	Perusahaan.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	utang	pajak	pada	 tanggal	 31	Desember	2014	adalah	 sebesar	Rp585,-	 juta,	mengalami	 kenaikan	 sebesar	
Rp223,-	juta	atau	naik	sebesar	61,65%	dari	jumlah	utang	pajak	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp362,-	juta.		

	

Peningkatan	tersebut	berbanding	lurus	dengan	meningkatnya	proyek-proyek	yang	diperoleh	oleh	Perusahaan	pada	
tahun	tersebut.	

	

Liabilitas	Pembiayaan	Konsumen	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	liabilitas	pembiayaan	konsumen	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp41,-	 juta,	mengalami	
penurunan	sebesar	Rp1.155,-	juta	atau	turun	sebesar	96,59%	dari	jumlah	liabilitas	pembiayaan	konsumen	tanggal	
31	Desember	2014	sebesar	Rp1.196,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	terutama	terjadi	telah	dilunasinya	fasilitas	kredit	yang	dimiliki	oleh	Perusahaan	dan	anak	usaha	
Perusahaan.	
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Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	liabilitas	pembiayaan	konsumen	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp1.196,-	juta,	mengalami	
penurunan	sebesar	Rp225,-	juta	atau	turun	sebesar	15,85%	dari	jumlah	liabilitas	pembiayaan	konsumen	tanggal	31	
Desember	2013	sebesar	Rp1.421,-	juta.		

	

Penurunan	tersebut	diakibatkan	oleh	telah	lunasnya	fasilitas	kredit	kendaraan	yang	dimiliki	oleh	Perusahaan.	

	

Liabilitas	Imbalan	Kerja	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	 liabilitas	 imbalan	 kerja	 pajak	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015	 adalah	 sebesar	 Rp606,-	 juta,	mengalami	
kenaikan	sebesar	Rp413,-	juta	atau	naik	sebesar	213,69%	dari	jumlah	liabilitas	imbalan	kerja	tanggal	31	Desember	
2014	sebesar	Rp193,-	juta.		

	

Kenaikan	 liabilitas	 imbalan	 kerja	 ini	 disebabkan	oleh	 lamanya	masa	 kerja	 karyawan	yang	dihitung	oleh	aktuaria	
sampai	dengan	akhir	2015.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 utang	 liabilitas	 imbalan	 kerja	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	 Rp193,-	 juta,	mengalami	
kenaikan	sebesar	Rp123,-	juta	atau	naik	sebesar	174,70%	dari	jumlah	liabilitas	imbalan	kerja	tanggal	31	Desember	
2013	sebesar	Rp70,-	juta.		

	

Kenaikan	liabilitas	imbalan	kerja	ini	disebabkan	oleh	lamanya	masa	kerja	karyawan	yang	dihitung	oleh	aktuaria	pada	
tahun	tersebut.	

	

Jumlah	Ekuitas	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	ekuitas	pada	 tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp13.287,-	 juta,	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp243,-	juta	atau	turun	sebesar	1,80%	dari	jumlah	ekuitas	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp13.531,-	juta.		

	

Penurunan	nilai	ekuitas	terutama	terjadi	akibat	dari	peningkatan	beban	komprehensif	lainnya.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 ekuitas	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 adalah	 sebesar	 Rp13.531,-	 juta,	 mengalami	 kenaikan	 sebesar	
Rp4.129,-	juta	atau	naik	sebesar	43,91%	dari	jumlah	ekuitas	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp9.402,-	juta.	

	

Kenaikan	nilai	ekuitas	tersebut	terjadi	terutama	karena	meningkatnya	saldo	laba	pada	tahun	tersebut.	
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Modal	Disetor	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	modal	disetor	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp9.860,-	juta,	tidak	mengalami	perubahan	
dari	jumlah	modal	disetor	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp9.860,-	juta.	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	modal	disetor	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp9.860,-	juta,	mengalami	kenaikan	sebesar	
Rp3.060,-	juta	atau	naik	sebesar	45,00%	dari	jumlah	modal	disetor	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp6.800,-	
juta.		

	

Peningkatan	 tersebut	 disebabkan	 oleh	 peningkatan	modal	 saham	oleh	masinh-masing	 pemegang	 saham	dalam	
memperkuat	struktur	permodalan	Perusahaan.	

	

Penghasilan	(beban)	Komprehensif	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	penghasilan	(beban)	komprehensif	pada	tanggal	31	Desember	2015	adalah	sebesar	Rp(8),-	juta,	mengalami	
penurunan	sebesar	Rp282,-	juta	atau	turun	sebesar	102,79%	dari	jumlah	penghasilan	(beban)	komprehensif	tanggal	
31	Desember	2014	sebesar	Rp275,-	juta.		

Penurunan	tersebut	diakibatkan	oleh	perhitungan	biaya	imbalan	kerja	pada	tahun	2015.	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	penghasilan	(beban)	komprehensif	pada	tanggal	31	Desember	2014	adalah	sebesar	Rp275,-	juta,	mengalami	
kenaikan	sebesar	Rp19,-	 juta	atau	naik	sebesar	7,62%	dari	 jumlah	penghasilan	(beban)	komprehensif	tanggal	31	
Desember	2013	sebesar	Rp255,-	juta.	

Kenaikan	tersebut	diakibatkan	oleh	perhitungan	biaya	imbalan	kerja	pada	tahun	2014.	

	

Saldo	Laba	

Pada	tanggal	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	

Jumlah	 saldo	 laba	pada	 tanggal	31	Desember	2015	adalah	 sebesar	Rp3.435,-	 juta,	mengalami	kenaikan	 sebesar	
Rp39,-	juta	atau	naik	sebesar	1,14%	dari	jumlah	saldo	laba	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp3.396,-	juta.		

	

Kenaikan	 saldo	 laba	 tersebut	 terutama	 disebabkan	 oleh	 saldo	 laba	 yang	 terakumulasi	 dari	 hasil	 usaha	 tahun	
sebelumnya	

	

Pada	tanggal	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	

Jumlah	 saldo	 laba	pada	 tanggal	31	Desember	2014	adalah	 sebesar	Rp3.396,-	 juta,	mengalami	kenaikan	 sebesar	
Rp1.049,-	juta	atau	naik	sebesar	44,70%	dari	jumlah	saldo	laba	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp2.347,-	juta.		

Peningkatan	 tersebut	 terutama	disebabkan	oleh	meningkatnya	kegiatan	usaha	Perusahaan	dan	akumulasi	 saldo	
laba	tahun	tahun	sebelumnya.		
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3.3. ANALISA	ARUS	KAS	

	
Tabel	berikut	merupakan	komposisi	arus	kas	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal-tanggal	31	Desember	2015,	
2014	dan	2013	:	
	
(dalam	jutaan	Rupiah)	

Uraian	

31	Desember	
2015	 2014	 2013	

		 	 	 	

ARUS	KAS	DARI	 	 	 	

AKTIVITAS	OPERASI	 	 	 	

		 	 	 	

Penerimaan	dari	pelanggan	 26.612	 47.782	 44.257	

Pembayaran	kepada	pemasok	dan	lainnya	 (15.875)	 (33.857)	 (25.127)	

Pembayaran	beban	operasi	dan	lainnya	 (5.777)	 (13.358)	 (9.213)	

Pembayaran	beban	final	tax	 (589)	 (80)	 (1.095)	

		 	 	 	

Kas	neto	yang	diperoleh	dari	aktivitas	operasi	 4.371	 487	 8.823	

		 	 	 	

ARUS	KAS	DARI	AKTIVITAS	INVESTASI	 	 	 	

Perolehan	aset	tetap	 (237)	 (315)	 (711)	

Hasil	penjualan	aset	tetap	 1.598	 267	 120	

		 	 	 	

Kas	neto	yang	diperoleh	dari	(digunakan	untuk)	aktivitas	investasi	 1.361	 (47)	 (591)	

		 	 	 	

ARUS	KAS	DARI	AKTIVITAS	PENDANAAN	 	 	 	

		 	 	 	
Pembayaran	dividen	 (3.000)	 -	 -	

Setoran	modal	 -	 3.060	 300	

Pembayaran	liabilitas	pembiayaan					konsumen	 (1.155)	 (1.218)	 (1.636)	

Pembayaran	kepada	pihak-pihak	berelasi	 -	 -	 (4.882)	

Pembayaran	beban	bunga	 (118)	 (128)	 (597)	

		 	 	 	

Kas	neto	yang	diperoleh	dari	(digunakan	untuk)	aktivitas	pendanaan	 (4.274)	 1.714	 (6.814)	

		 	 	 	

Kenaikan	neto	kas	dan	setara	kas	 1.458	 2.154	 1.418	

		 	 	 	

Kas	dan	setara	kas	pada	awal	tahun	 4.014	 1.860	 442	

		 	 	 	

Kas	dan	setara	kas	pada	akhir	tahun	 5.472	 4.014	 1.860	

	

Untuk	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015	

Pada	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015,	arus	kas	bersih	yang	diperoleh	dalam	
kegiatan	operasional	sebesar	Rp4.371,-	juta	dimana	didapatkan	melalui	aktivitas	penerimaan	dari	pelangan	sebesar	
Rp26.612,-	 juta	sementara	pembayaran	kepada	pemasok,	beban	operasi	dan	pajak	final	masing-masing		sebesar	
Rp15.875,-	juta,	Rp5.777,-	juta	dan	Rp589,-	juta,	

Untuk	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2015,	arus	kas	yang	diperoleh	dari	aktivitas	
investasi	sebesar	Rp1.361,-	juta	dimana	didapatkan	melalui	aktivitas	penjualan	asset	tetap	sebesar	Rp1.598,-	juta	
sementara	pembelian	asset	tetap	hanya	sebesar	Rp237,-	juta.	
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Untuk	 periode	 1	 (satu)	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015,	 arus	 kas	 yang	 digunakan	 untuk	
aktivitas	 pendanaan	 sebesar	 Rp4.274,-	 juta	 dimana	 digunakan	 terutama	 untuk	 pembayaran	 dividen,	 liabilitas	
pembiayaan	konsumen	dan	beban	bunga	masing-masing	sebesar	Rp3.000,-	juta,	Rp1.155,-	juta	dan	Rp118,-	juta	

	

Untuk	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014	

Pada	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014,	arus	kas	bersih	yang	diperoleh		dalam	
kegiatan	operasional	sebesar	Rp487,-	juta	dimana	didapatkan	melalui	aktivitas	penerimaan	dari	pelangan	sebesar	
Rp47.782,-	 juta	sementara	pembayaran	kepada	pemasok,	beban	operasi	dan	pajak	final	masing-masing		sebesar	
Rp33.857,-	juta,	Rp13.358,-	juta	dan	Rp80,-	juta,	

Untuk	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014,	arus	kas	yang	diperoleh	dari	aktivitas	
investasi	 sebesar	 Rp47,-	 juta	 dimana	 didapatkan	 melalui	 aktivitas	 penjualan	 asset	 tetap	 sebesar	 Rp267,-	 juta	
sementara	pembelian	asset	tetap	hanya	sebesar	Rp315,-	juta.	

Untuk	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2014,	arus	kas	yang	diperoleh	dari	aktivitas	
pendanaan	 sebesar	 Rp1.714,-	 juta	 dimana	 didapat	 dari	 setoran	 modal	 sebesar	 Rp	 3.060,-	 juta	 sementara	
pembayaran	liabilitas	pembiayaan	konsumen	dan	beban	bunga	masing-masing	sebesar	Rp1.218,-	juta	dan	Rp128,-	
juta	

Untuk	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013		

Pada	periode	1	(satu)	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember	2013,	arus	kas	bersih	yang	diperoleh	dalam	
kegiatan	operasional	sebesar	Rp8.823,-	juta	dimana	didapatkan	melalui	aktivitas	penerimaan	dari	pelangan	sebesar	
Rp44.257,-	 juta	sementara	pembayaran	kepada	pemasok,	beban	operasi	dan	pajak	final	masing-masing		sebesar	
Rp25.127,-	juta,	Rp9.213,-	juta	dan	Rp1.095,-	juta,	

Untuk	 periode	 1	 (satu)	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2013,	 arus	 kas	 yang	 digunakan	 untuk	
aktivitas	 investasi	 sebesar	 Rp591,-	 juta	 dimana	 digunakan	 untuk	 pembelian	 asset	 tetap	 sebesar	 Rp711,-	 juta	
sementara	penjualan	asset	tetap	hanya	sebesar	Rp120,-	juta.	

Untuk	 periode	 1	 (satu)	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2013,	 arus	 kas	 yang	 digunakan	 untuk	
aktivitas	pendanaan	sebesar	Rp6.814,-	 juta	dimana	didapat	dari	setoran	modal	sebesar	Rp	300,-	 juta	sementara	
pembayaran	 liabilitas	 pembiayaan	 konsumen,	 pihak-pihak	 berelasi	 dan	 beban	 bunga	 masing-masing	 sebesar	
Rp1.636,-	juta,	Rp4.882,-	juta	dan	Rp597,-	juta	

3.4. RASIO	KEUANGAN	PERUSAHAAN	

Berikut	tabel	yang	menunjukkan	rasio	keuangan	Perusahaan	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal-tanggal	31	
Desember	2015,	2014	dan	2013	
	

Uraian	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

LIQUIDITY	RATIO	 	 	 	
Current	ratio	(x)	 24,37	 5,38	 4,83	
Quick	ratio	(x)	 23,83	 5,22	 4,67	
		 	 	 	
SOLVABILITY	RATIO	 	 	 	
Debt	to	asset	ratio	 7,98%	 19,33%	 21,56%	
Debt	to	equity	ratio	 8,67%	 23,97%	 27,48%	
		 	 	 	
PROFITABILITY	RATIO	 	 	 	
Profit	margin	 39,17%	 31,57%	 37,85%	
Return	on	Asset	 21,04%	 6,25%	 27,57%	
Return	on	Equity	 22,87%	 7,75%	 35,15%	
		 	 	 	
ACTIVITY	RATIO	 	 	 	
Assets	turnover	ratio	(x)	 1,75	 3,02	 3,22	
Working	capital	turnover	ratio	(x)	 2,00	 4,64	 5,83	
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LIKUIDITAS		

Tingkat	 likuiditas	 mencerminkan	 kemampuan	 perusahaan	 dalam	 memenuhi	 liabilitas	 jangka	 pendek	 dengan	
mengunakan	asset	lancar	yang	dimilikinya.		Tingkat	likuiditas	diukur	dengan	:	

Current	Ratio	yaitu	perbandingan	asset	lancar		terhadap	liabilitas	jangka	pendek	pada	waktu	tertentu.	Current	Ratio	
Perusahaan	pada	 tanggal	 31	Desember	 2015,	 2014	dan	 2013	masing-masing	 dan	berturut-turut	 adalah	 24,37x,	
5,38x	dan	4,83x.	

Quick	Ratio	yaitu	perbandingan	asset	lancar	yang	dikurangi	persedian	terhadap	liabilitas	jangka	pendek	pada	waktu	
tertentu.		Quick	Ratio	pada	tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	masing-masing	dan	berturut-turut	adalah	
23,83x,	5,22x	dan	4,67x.	

	

SOVABILITAS	

Tingkat	 solvabilitas	 mencerminkan	 kemampuan	 perusahaan	 dalam	 memenuhi	 liabilitas	 jangka	 pendek	 dan	
panjangnya	 	baik	dengan	mengunakan	seluruh	assetnya	maupun	hanya	dengan	modal	yang	dimilikinya.	Tingkat	
solvabilitas	diukur	dengan	:	

Debt	 to	 Asset	 Ratio	 yaitu	 perbandingan	 total	 kewajiban	 baik	 pendek	 maupun	 panjang	 terhadap	 total	 aset	
Perusahaan	pada	waktu	tertentu.	Debt	to	Asset	Ratio	Perusahaan	pada	tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	
masing-masing	dan	berturut-turut	adalah	7,98%,	19,33%	dan	21,56%.	

Debt	 to	 Equity	 Ratio	 yaitu	 perbandingan	 total	 kewajiban	 baik	 pendek	 maupun	 panjang	 terhadap	 total	 modal	
Perusahaan	pada	waktu	tertentu.		Debt	to	Equity	Ratio	pada	tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	masing-
masing	dan	berturut-turut	adalah	8,67%,	23,97%	dan	27,48%.	

	

PROFITABILITAS	

Profitabilitas	merupakan	 kemampuan	 Perusahaan	 dalam	meraih	 laba	 baik	 diukur	 dengan	 penjualan,	 asset	 dan	
modal	yang	dimiliki	oleh	perusahaan.		Tingkat	profitabilitas	diukur	dengan	:	

Profit	 Margin	 perbandingan	 pendapatan	 kotor	 terhadap	 total	 penjualan	 pada	 waktu	 tertentu.	 Profit	 Margin	
Perusahaan	pada	 tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	masing-masing	dan	berturut-turut	adalah	39,17%,	
31,57%	dan	37,85%.	

Return	to	Asset	perbandingan	pendapatan	komprehensive	terhadap	total	aset	pada	waktu	tertentu.	Return	to	Asset	
Perusahaan	pada	 tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	masing-masing	dan	berturut-turut	adalah	21,04%,	
6,25%	dan	27,57%.	

Return	to	Equity	perbandingan	pendapatan	komprehensive	terhadap	total	modal	pada	waktu	tertentu.	Return	to	
Equity	 Perusahaan	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015,	 2014	 dan	 2013	masing-masing	 dan	 berturut-turut	 adalah	
22,87%,	7,75%	dan	35,15%.	

	

EFEKTIVITAS	

Tingkat	Efektivitas	menunjukan	keefektifan	sebuah	perusahaan	dalam	mengunakan	aktiva	atau	sumber	daya	

	yang	dimiliki	dalam	menghasilkan		pendapatan.		Tingkat	efektivitas	diukur	dengan	:	

Asset	 turnover	 Ratio	 yaitu	 perbandingan	 pendapatan	 	 terhadap	 total	 modal	 kerja	 pada	 waktu	 tertentu.	 Asset	
turnover	 Ratio	 Perusahaan	 pada	 tanggal	 31	Desember	 2015,	 2014	 dan	 2013	masing-masing	 dan	 berturut-turut	
adalah	1,75x,	3,02x	dan	3,22x.	
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Working	 capital	 	 Ratio	 yaitu	 perbandingan	 pendapatan	 terhadap	 liabilitas	 jangka	 pendek	 pada	waktu	 tertentu.		
Working	capital		Ratio	pada	tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	masing-masing	dan	berturut-turut	adalah	
2,00x,	4,64x	dan	5,83x.	

	

4. 			FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI	KONDISI	KEUANGAN	DAN	KINERJA	

a. Kepercayaan	Customer		

Perseroan	merupakan	perusahaan	jasa	oleh	karena	itu	kepercayaan	customer	terhadap	mutu	dan	kinerja	
perseroan	merupakan	hal	penting	yang	harus	tetap	dijaga	dan	dikembangkan	oleh	perseroan,	karena	hal	
tersebut	menenutukan	besar	atau	kecilnya	jumlah	Proyek	yang	akan	diterima	perseroan.	

b. Jumlah	Site	

Secara	 Umum	 Jumlah	 Proyek	 atau	 Site	 yang	 akan	 dikerjakan	 oleh	 perseroan	 menentukan	 Jumlah	
pendapatan	 dan	 keuangan	 Perseroan.	 Semakin	 banyak	 site	 yang	 akan	 diterima	 dan	 dikerjakan	 oleh	
perseroan	maka	akan	semakin	banyak	potensi	perseroan	untuk	memperoleh	laba.	

c. Perolehan	Laba	

Kenaikan	dan	penurunan	laba	dari	periode	–	periode	yang	diperbandingkan	adalah	disebabkan	oleh	:	

1. Hal	–	Hal	yang	menguntungkan	:	
- Peningkatan	Jumlah	Proyek	atau	site	
- Efesiensi	biaya.	
- Suku	Bunga	Kredit	
- Keuntungan	Penjualan	Asset	
	
2. Hal	–	Hal	yang	menjadi	beban	biaya	
- Kenaikan	biaya	gaji.	
- Kenaikan	biaya	perjalanan	atau	transportasi	untuk	area	2	diluar	pulau	jawa	
- Kenaikan	biaya	material	
	

5. PENYEBAB	TIMBULNYA	FAKTOR-FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI	KONDISI	KEUANGAN	DAN	KINERJA	

a. Kondisi	Sosial	dan	Politik	Indonesia	

b. Kondisi	Perekonomian	secara	Umum	

c. Kebijakan	Pemerintah	mengenai	Industri	Telekomunikasi	

d. Kemampuan	Sumber	Daya	Manusia	dan	Tenaga	Ahli	yang	Profesional	

e. Kemampuan	Perseroan	dalam	upaya	Efisiensi	Biaya	

f. Kemampuan	untuk	tetap	mempertahankan	mutu	dan	kinerja	Perseroan		

	

6. DAMPAK	DARI	FAKTOR-FAKTOR	TERSEBUT	TERHADAP	KONDISI	KEUANGAN	DAN	KINERJA	

Dampak	faktor	faktor	tersebut	terhadap	kondisi	keuangan	dan	kinerja	Perseroan	:	

a. Tidak	 tercapainya	 target	 target	 yang	 telah	 ditentukan	 oleh	 Perseroan	 seperti	 Target	 Pendapatan	
Jasa,efisiensi	dan	pencapaian	laba	rugi.	

b. Berkurangnya	kepercayaan	Customer	terhadap	hasil	mutu	dan	kinerja	Perseroan	yang	diakibatkan	oleh	
kurangnya	Sumber	daya	dan	tenaga	ahli	yang	berkualitas.	

c. PEningkatan	modal	perseroan	yang	tidak	tercapai	

d. Perseroan	terekspos	resiko	yang	mungkin	timbul	
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7. LANGKAH-LANGKAH	YANG	AKAN	DITEMPUH	DALAM	MEMINIMALISIR	FAKTOR-FAKTOR	TERSEBUT	

Langkah	langkah	yang	diambil	perseroan	untuk	meminimalisir	terhadap	risiko	risiko	tersebut	:	

1. Fokus	pada	langkah-langkah	strategis	yang	telah	ditetapkan.	

2. Monitoring	implementasi	langkah-langkah	strategis.	

3. Menyusun	action	plan	tindak	lanjut	hasil	monitoring.	

	

8. MANAJEMEN	RISIKO	

	
Aktivitas	 dalam	 sebuah	 perusahaan	 	 tidak	 dapat	 dipisahkan	 dari	 aktivitas	 mengelola	 risiko.	 	 Risiko	 dapat	

didefinisikan	sebagai	Volatilitas	Outcome	yang	umumnya	berupa	nilai	dari	suatu	Aktivitas	Bisnis	sebuah	perusahaan.		

	

a) JENIS-JENIS	RISIKO	

Perseroan	 menghadapi	 beberapa	 risiko-risiko	 baik	 yang	 berasal	 dari	 internal	 Perseroan	 maupun	 dari	

eksternal	yang	dapat	mempengaruhi	kinerjanya.	Risiko-risiko	tersebut	antara	lain:		

Tingkat	Persaingan	Usaha	

Dengan	semakin	terbukanya	kesempatan	untuk	berbisnis	dibidang	jasa	pelayanan	pembangunan	menara	

telekomunikasi,	 keterbukaan	 pasar	 di	 Indonesia	 dan	 banyaknya	 jumlah	 dalam	 industry	 ini	 yang	 dapat	

membangun	menara,	menyebabkan	tingkat	persaingan	yang	ketat	di	pasar	domestic	maupun	global	yang	

mempunyai	 struktur	 permodalan	 yang	 lebih	 kuat,	 Hal	 ini	 akan	 menimbulkan	 risiko	 apabila	 Perseroan	

terlambat	mengantisipasi	 atau	 kalah	 dalam	 persaingan	 bisnis	 tersebut,	 dimana	 akan	 berdampak	 pada	

tekanan	 harga/imbalan	 sehingga	 selain	 dapat	 mengurangi	 tingkat	 keuntungan	 Perseroan,	 dapat	 juga	

mengakibatkan	menurunnya	tingkat	pendapatan	bersih	Perseroan.	

	

Ketergantungan	 Perseroan	 pada	 karyawan	 kunci	 atau	 ketidakmampuan	 untuk	 mempekerjakan	
karyawan	yang	berkualitas	

Perseroan	bergerak	dibidang	usaha	yang	kompetitif,	Perseroan	tergantungan	pada	usaha	yang	dilakukan	

oleh	karyawan	kunci	yang	memiliki	kemampuan	dan	pengalaman	yang	khusus	sesuai	dengan	bidang	usaha	

Perseroan.	 Kemampuan	 Perseroan	 untuk	 dapat	 mempertahankan	 karyawan	 kunci	 tersebut	 dan	

mempekerjakan	 karyawan	 dengan	 kualitas	 yang	 diinginkan	 akan	 sangat	 berpengaruh	 terhadap	

kemampuan	Perseroan	dalam	berkompetisi	di	pasar	yang	mana	hal	ini	memiliki	korelasi	langsung	terhadap	

tingkat	pendapatan	bersih	dan	pencapaian	laba	Perseroan.	

	

Ketergantungan	pada	tenaga	terampil		

Ketergantungan	 pada	 tenaga	 terampil	 dimana	 kegiatan	 operasional	 Perseroan	 sangat	 membutuhkan	

tenaga	kerja	 terampil	dalam	 jumlah	yang	cukup	besar	dengan	kualitas	yang	diinginkan,	dimana	apabila	

terjadi	 peningkatan	 upah	 maka	 hal	 ini	 akan	 berdampak	 negatif	 terhadap	 tingkat	 pendapatan	 bersih	

Perseroan.		

	

Ketergantungan	terhadap	sistem	teknologi	terkini	

Kemampuan	 Perseroan	 sebagai	 pemberi	 jasa	 layanan	 pembangunan	 menara	 dari	 sisi	 teknis	 maupun	

kinerja	 sangat	 tergantung	 kepada	 kehandalan	 sistem	 teknologi	 yang	mampu	mengikuti	 perkembangan	

teknologi	terkini.	Hal	ini	dapat	berpengaruh	terhadap	kemampuan	Perseroan	dalam	melakukan	kegiatan	

operasi,	pengawasan	dan	kontrol	yang	dapat	berpengaruh	negatif	terhadap	kelangsungan	kegiatan	usaha	

Perseroan	bilamana	hal	ini	tidak	dimiliki.	

Risiko	–	risiko	diatas	telah	disusun	berdasarkan	bobot	risiko	yang	dimulai	dari	risiko	utama	Perseroan	dan	

Manajemen	Perseroan	telah	mengungkapkan	semua	risiko	material.	
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b) UPAYA	YANG	DILAKUKAN	UNTUK	MEMINIMALISIR		RISIKO	

1. Menjaga	Hubungan	baik	dengan	customer	dan	menjaga	mutu	dan	kualitas	pekerjaan	

2. Membina	Hubungan	baik	antara	pekerja	dan	perseroan		

3. Mengikuti	Perkembangan	sistem	teknologi	yang	diperlukan	oleh	perseroan	.	
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V.	 RISIKO	USAHA	PERSEROAN	DAN	ENTITAS	ANAK	
	

Sebelum	melakukan	investasi	pada	saham	Perseroan,	para	calon	investor	harus	memperhatikan	bahwa	kegiatan	
usaha	Perseroan	akan	 sangat	bergantung	pada	berbagai	 faktor	 eksternal	 yang	berada	di	 luar	pengendalian	
Perseroan	dan/atau	manajemen	Perseroan.	Sebelum	memutuskan	kegiatan	investasi,	para	calon	investor	harus	
secara	hati-hati	mempertimbangkan	berbagai	 risiko	dan	pertimbangan	 investasi	 lainnya,	 termasuk	berbagai	
risiko	yang	dikemukakan	dalam	Prospektus	ini	dan	risiko-risiko	lainnya	yang	mungkin	belum	tercakup.	Semua	
risiko	 tersebut,	 baik	 yang	 diketahui	maupun	 yang	 tidak	 diketahui,	 dapat	memberikan	 dampak	 negatif	 yang	
signifikan	 terhadap	 Perseroan,	 kinerja	 usaha	 dan	 keuangan	 Perseroan	 dan	 kinerja	 dan/atau	 nilai	 saham	
Perseroan.	Apabila	hal	tersebut	terjadi,	maka	harga	saham	Perseroan	di	pasar	modal	dapat	menurun	dan	para	
investor	dapat	menghadapi	risiko	kerugian	investasi.	

	
Risiko-risiko	yang	akan	diungkapkan	dalam	uraian	berikut	merupakan	risiko	yang	material	bagi	Perseroan	dan	
disajikan	menurut	beberapa	kategori	risiko	Perseroan,	yaitu	risiko	yang	dihadapi	Perseroan	dan	Entitas	Anak	
secara	umum	dan	risiko-risiko	yang	dihadapi	pada	masing-masing	Perseroan	dan	Entitas	Anak.	Penjabaran	risiko	
dari	masing-masing	 kategori	 tersebut	 telah	dilakukan	 sesuai	 dengan	pembobotan	berdasarkan	dampak	dari	
masing-masing	risiko	terhadap	kinerja	keuangan	Perseroan.	
	
Risiko	utama	yang	dihadapi	Perseroan	dan	Entitas	Anak	yang	dapat	memberikan	dampak	terbesar	terhadap	
pendapatan	dan/atau	berpengaruh	paling	besar	terhadap	kondisi	keuangan	atau	kelangsungan	usaha	adalah	
tingkat	persaingan	yang	tinggi.	
	
RISIKO	–	RISKO	YANG	DIHADAPI	PERSEROAN	DAN	ENTITAS	ANAK	PERSEROAN	SECARA	UMUM	

	

Perseroan	menghadapi	beberapa	risiko-risiko	baik	yang	berasal	dari	internal	Perseroan	maupun	dari	eksternal	

yang	dapat	mempengaruhi	kinerjanya.	Risiko-risiko	tersebut	antara	lain:		

	

1. Tingkat	Persaingan	Usaha	

Dengan	semakin	terbukanya	kesempatan	untuk	berbisnis	dibidang	jasa	pelayanan	pembangunan	menara	

telekomunikasi,	 keterbukaan	pasar	di	 Indonesia	dan	banyaknya	 jumlah	dalam	 industry	 ini	 yang	dapat	

membangun	menara,	menyebabkan	tingkat	persaingan	yang	ketat	di	pasar	domestic	maupun	global	yang	

mempunyai	 struktur	permodalan	 yang	 lebih	 kuat,	Hal	 ini	 akan	menimbulkan	 risiko	 apabila	 Perseroan	

terlambat	mengantisipasi	atau	kalah	dalam	persaingan	bisnis	 tersebut,	dimana	akan	berdampak	pada	

tekanan	 harga/imbalan	 sehingga	 selain	 dapat	mengurangi	 tingkat	 keuntungan	 Perseroan,	 dapat	 juga	

mengakibatkan	menurunnya	tingkat	pendapatan	bersih	Perseroan.	

	

2. Ketergantungan	Perseroan	pada	karyawan	kunci	atau	ketidakmampuan	untuk	mempekerjakan	karyawan	

yang	berkualitas	

Perseroan	bergerak	dibidang	usaha	yang	kompetitif,	Perseroan	tergantungan	pada	usaha	yang	dilakukan	

oleh	 karyawan	 kunci	 yang	memiliki	 kemampuan	 dan	 pengalaman	 yang	 khusus	 sesuai	 dengan	 bidang	

usaha	Perseroan.	Kemampuan	Perseroan	untuk	dapat	mempertahankan	karyawan	kunci	 tersebut	dan	

mempekerjakan	 karyawan	 dengan	 kualitas	 yang	 diinginkan	 akan	 sangat	 berpengaruh	 terhadap	

kemampuan	 Perseroan	 dalam	 berkompetisi	 di	 pasar	 yang	 mana	 hal	 ini	 memiliki	 korelasi	 langsung	

terhadap	tingkat	pendapatan	bersih	dan	pencapaian	laba	Perseroan.	
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3. Ketergantungan	pada	tenaga	terampil		

Ketergantungan	 pada	 tenaga	 terampil	 dimana	 kegiatan	 operasional	 Perseroan	 sangat	 membutuhkan	
tenaga	kerja	terampil	dalam	jumlah	yang	cukup	besar	dengan	kualitas	yang	diinginkan,	dimana	apabila	
terjadi	 peningkatan	 upah	maka	 hal	 ini	 akan	 berdampak	 negatif	 terhadap	 tingkat	 pendapatan	 bersih	
Perseroan.		

	
4. Ketergantungan	terhadap	sistem	teknologi	terkini	

Kemampuan	 Perseroan	 sebagai	 pemberi	 jasa	 layanan	 pembangunan	menara	 dari	 sisi	 teknis	maupun	
kinerja	sangat	tergantung	kepada	kehandalan	sistem	teknologi	yang	mampu	mengikuti	perkembangan	
teknologi	terkini.	Hal	ini	dapat	berpengaruh	terhadap	kemampuan	Perseroan	dalam	melakukan	kegiatan	
operasi,	pengawasan	dan	kontrol	yang	dapat	berpengaruh	negatif	terhadap	kelangsungan	kegiatan	usaha	
Perseroan	bilamana	hal	ini	tidak	dimiliki.	

	
Risiko	 –	 risiko	 diatas	 telah	 disusun	 berdasarkan	 bobot	 risiko	 yang	 dimulai	 dari	 risiko	 utama	 Perseroan	 dan	
Manajemen	Perseroan	telah	mengungkapkan	semua	risiko	material.	
	

	
PERSEROAN	 TELAH	 MENGUNGKAPKAN	 SEMUA	 INFORMASI	 MENGENAI	 RISIKO	 YANG	 MATERIAL	 DALAM	
MENJALANKAN	KEGIATAN	USAHANYA	
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VI. KEJADIAN	 PENTING	 SETELAH	 TANGGAL	 LAPORAN	 AUDITOR	

INDEPENDEN		
	

	

Tidak	ada	kejadian	penting	lainnya	selain	yang	telah	diungkapkan	dalam	bab	ini	dan	tidak	ada	kejadian	penting	

yang	mempunyai	dampak	cukup	material	terhadap	keadaan	keuangan	dan	hasil	usaha	Perseroan	yang	terjadi	

setelah	tanggal	laporan	Auditor	Independen	tertanggal	27	Mei	2016	atas	laporan	keuangan	yang	berakhir	pada	

tanggal	31	Desember	2015	yang	telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Johannes	Juara	dan	Rekan	dengan	

pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian,	yang	perlu	diungkapkan	dalam	prospektus	ini.	
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VII.	 KETERANGAN	TENTANG	PERSEROAN	DAN	ANAK	PERUSAHAAN	
	
	
1. RIWAYAT	SINGKAT	PERSEROAN	
	
Perseroan	didirikan	sesuai	Akta	Pendirian	No.	72	tanggal	20	April	2006	yang	dibuat	di	hadapan	Mellyani	Noor	
Shandra,	SH,	Notaris	di	 Jakarta,	yang	telah	mendapatkan	Pengesahan	Akta	dari	Menteri	Kehakiman	dan	Hak	
Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	dengan	Surat	Keputusan	No.	C-20740	HT.01.01.TH.2006	tanggal	14	Juli	2006	
dan	 telah	 didaftarkan	 dalam	 Daftar	 Perseroan	 dibawah	 No.:	 30031520668	 tanggal	 14	 Juli	 2006	 serta	 telah	
diumumkan	dalam	Berita	Negara	Republik	 Indonesia	No.	1431,	Tahun	2007,	Tambahan	Berita	Negara	No.13	
tanggal	13	Pebruari	2007.			
	
Anggaran	 Dasar	 Perseroan	 sebagaimana	 termaktub	 dalam	 Akta	 Pendirian	 telah	 beberapa	 kali	 mengalami	
perubahan	dan	terakhir	diubah	dalam	rangka	Penawaran	Umum	Saham	kepada	Masyarakat.	Perseroan	telah	
mengubah	 anggaran	 dasarnya	 sesuai	 dengan	 peraturan	 perundang-undangan	 dibidang	 pasar	 modal	 dan	
merubah	status	Perseroan	dari	perseroan		tertutup	menjadi	perseroan	terbuka	serta	merubah	nama	Perseroan	
menjadi	“PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk”,	sebagaimana	tercantum	dalam	Akta	Berita	Acara	Rapat	No	:	1	tanggal	
2	Maret	2016	yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	
persetujuan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	No	:	
AHU-0004299.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	Nomor	
:	 AHU-0028325Ah.01.11.	 Tahun	 2016	 tanggal	 4	 Maret	 2016.	 pengumuman	 dalam	 Berita	 Negara	 Republik	
Indonesia	sedang	dalam	proses	pengurusan.	
	
Sesuai	 dengan	 pasal	 3	 dalam	Anggaran	 Dasar,	maksud	 dan	 tujuan	 kegiatan	 usaha	 Perseroan	 adalah	 bidang	
perdagangan,	pembangunan	dan	jasa	kecuali	jasa	dibidang	hukum	dan	pajak,	industri,	pertanian,	pengangkutan	
darat,	pertambangan,	percetakan,	transportasi	darat	dan	perbengkelan.	
	
Untuk	mencapai	maksud	dan	tujuan	tersebut	diatas,	Perseroan	dapat	melaksanakan	kegiatan	usaha	utama	dan	
kegiatan	usaha	penunjang	yaitu	:	
	
Kegiatan	usaha	utama:	
a) Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 perdagangan,	 yang	meliputi	 perdagangan,	 impor	 dan	 ekspor,	 antar	

pulau/daerah	 serta	 lokal,	 untuk	barang-barang	hasil	 produksi	 sendiri	 dan	hasil	 produksi	perusahaan	 lain,	
serta	bertindak	 sebagai	 agen,	 ritel,	 grosir,	 commision	house	 leveransir,	 suplier,	waralaba,	distributor	dan	
sebagai	perwakilan	dari	badan-badan	perusahaan-perusahaan	lain	baik	dari	dalam	maupun	luar	negeri,	serta	
perdagangan	yang	berhubungan	dengan	hasil	bumi,	hasil	hutan	dan	hasil	pertanian;	

b) Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 jasa,	 yang	 meliputi	 usaha-usaha	 jasa	 persewaan	 dan	 sewa	 beli	
kendaraan	 bermotor	 serta	 usaha	 terkait,	 jasa	 penunjang	 dan	 pelengkap	 kegiatan	 angkutan	 dan	 jasa	
perjalanan,	 pelayanan	 bongkar	muat	 barang	 kecuali	 pergudangan,	 jasa	 persewaan	 alat-alat	 transportasi,	
persewaan	mesin	dan	peralatan	lainnya	serta	jasa	lain-lain	kecuali	jasa	di	bidang	hukum	dan	pajak.	

c) Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 pembangunan,	 bertindak	 sebagai	 pengembang	 yang	 meliputi	
perencanaan	pelaksanaan	dan	pemborongan	pada	umumnya	(general	contractor),	antara	lain	pembangunan	
kawasan	 perumahan	 	 (real	 estat),	 kawasan	 industri	 (industrial	 estate),	 gedung-gedung	 apartemen,	
kondominium,	 perkantoran,	 pertokoan,	 gedung	 tempat	 parkir	 beserta	 fasilitas-fasilitasnya	 termasuk	
mengerjakan	 pembebasan,	 pembukaan,	 pengurugan,	 pemerataan,	 penyiapan	 dan	 pengembangan	 areal	
tanah	 lokasi/wilayah	 yang	akan	dibangun,	 serta	pembangunan	gedung-gedung,	 jalan-jalan	 taman-taman,	
jembatan-jembatan,	 bendungan-bendungan,	 	 pengairan/irigasi,	 landasan-landasan,pemasangan	 instalasi-
instalasi	 listrik,	mekanikal,	 gas,	 air	minum	 telepon,	 air	 conditioner	dan	dalam	bidang	 teknik	 sipil	 elektro,	
mesin.	
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Kegiatan	usaha	penunjang	
a) Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 industri,	 yang	meliputi	 berbagai	macam	 industri	 antara	 lain	 industri	

elektronika	 termasuk	 komputer,	 alat	 komunikasi,	 	 industri	 makanan	 dan	 minuman,	 tekstil,	 pakaian	 jadi	
(garmen),	meubel	(furniture),	alat-alat	rumah	tangga;	

b) Menjalankan	usaha-usaha	di	bidang	pertanian,	termasuk	agroindustri	yang	meliputi	pembibitan,	budidaya	
dan	pengolahan	pasca	panen,	industri	pertanian	tanaman	pangan,	tanaman	perkebunan	dan	holtikultura,	
perkebunan	pada	khususnya	perkebunan	tanaman	industri,	kehutanan	serta	agrobisnis;	

c) Menjalankan	usaha-usaha	di	bidang	pengangkutan	darat	yang	meliputi	transportasi	penumpang	dan	barang,	
peti	kemas,	traking	trailer,	kontainer	serta	ekspedisi	dan	pergudangan	dan	kegiatan	usaha	terkait;	

d) Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 pertambangan	 yang	meliputi	 pertambangan	 nikel,	 batubara,	 timah,	
emas,	perak,	batuan	tambang	yaitu	kerikil,	koral,	marmer,	granit,	pasir	kecuali	tambang	minyak	dan	gas;		

e) Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 transportasi	 darat,	 termasuk	 angkutan	 untuk	 barang	 maupun	
penumpang,	ekspedisi	dan	pergudangan;		

f) Menjalankan	usaha-usaha	di	bidang	percetakan,	meliputi	penjilidan,	penerbitan	buku-buku,	desain	grafis,	
cetak	grafis	dan	offset,	serta	kegiatan	usaha	yang	terkait;	

g) Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 perbengkelan	 yang	meliputi	 kegiatan	 perawatan,	 pemeliharaan	 dan	
perbaikan	(maintenance)	kendaraan	bermotor,	berbagai	 jenis	mesin-mesin,	pemeliharaan/perawatan	dan	
menyediakan	suku	cadang	teknik	kendaraan	bermotor;		

	
Dalam	menjalankan	kegiatan	usahanya	Perseroan	telah	memperoleh	perijinan	penting	sebagai	berikut:	
	

No.	 Jenis	Ijin	 Keterangan	
1.	 Tanda	Daftar	Perusahaan	 No.09.03.1.46.103756	 tanggal	 23	 Maret	 2016	

berlaku	sampai	dengan	tanggal	23	Maret	2021	dari	
Kepala	Kantor	Pelayanan	Terpadu	Satu	Pintu	Kota	
Administrasi	Jakarta	Selatan.	

2.	 Ijin	Usaha	Perdagangan	(IUP)	 No.	 105/24.1PB/31.74/-1.824.27/e/2016	 tanggal	
23	 Maret	 2016	 berlaku	 sampai	 tanggal	 23	 Maret	
2021	 dari	 Kepala	 Kantor	 Pelayanan	 Terpadu	 Satu	
Pintu	Kota	Administrasi	Jakarta	Selatan.	

3.	 NPWP	 No.	02.576.133.9-411.000	
4.	 Domisili	 No.366/5.16.0/31.74.07.1006/1/711.53/2016	

tanggal	 12	 Pebruari	 2016	 berlaku	 sampai	 dengan	
Tanggal	12	Pebruari	2017,	dari	Satuan	Pelaksanaan	
Pelayanan	Terpadu	Satu	Pintu,	Kelurahan	Senayan,	
Kecamatan	Kebayoran	Baru,	Jakarta	Selatan	

5.	 Ijin	Usaha	Jasa	Konstruksi	Nasional	 No.3171-06-002-1-09-909850,	 KPTSP	
1/909850/31.74/2/00228/2016,	 tanggal	 13	 Mei	
2016	yang	berlaku	sampai	dengan	8	Juli	2017yang	
dikeluarkan	 oleh	 Kantor	 Pelayanan	 Terpadu	 Satu	
Pintu	Kota	Administrasi	Jakarta	Selatan.	

	
Pada	 saat	Prospektus	 ini	 di	 terbitkan,	 Perseroan	memiliki	 penyertaan	pada	Entitas	Anak	dengan	keterangan	
sebagai	berikut	:	
	

Nama	Entitas	Anak	 Jenis	Usaha	 Persentase	
Kepemilikan	

Efektif	

Tahun	
Penyertaan	

Tahun	
Operasi	
Komersial	

Lokasi	 Status	
Operasional	
	 	

PT	Telesys	Indonesia	 Maintenance	
Services	

99,997%	 2013	 2013	 Jakarta	 Aktif	
Operasional	
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2. Perkembangan	Struktur	Permodalan	Permodalan	dan	Susunan	Pemegang	Saham	Perseroan	
	

Tahun	2006	(Pendirian)	
	

Sesuai	Akta	Pendirian	Perseroan	No.	72	tanggal	20	April	2006	yang	dibuat	di	hadapan	Mellyani	Noor	Shandra,	
SH,	Notaris	di	Jakarta,	yang	telah	mendapatkan	Pengesahan	Akta	dari	Menteri	Kehakiman	dan	Hak	Asasi	
Manusia	Republik	Indonesia	dengan	Surat	Keputusan	No.	C-20740	HT..01.01.TH.2006	tanggal	14	Juli	2006	
dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	dibawah	No.:	30031520668	tanggal	14	Juli	2006	serta	telah	
diumumkan	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	No.	1431,	Tambahan	Berita	Negara	No.	13,	tanggal	13	
Pebruari	2007,	,	struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	Perseroan	adalah	sebagai	berikut:	

	
	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp1.000.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 1.000	 1.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	Henry	Hermawan	
2.	Edwin	Budiarto	

	
350	
150	

	
350.000.000	
150.000.000	

	
70,00	
30,00	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 500	 500.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 500	 500.000.000	 	
	

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 20 April 2006, atas tiap-tiap saham 
yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri/pemegang saham. 
	

	
Tahun	2008	

	
Sesuai	Akta	Berita	Acara	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa	Perseroan	Nomor	:	49	tanggal	29	Juli	2008,	
dibuat	dihadapan	Nathalia	Alvina	Jinata,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	persetujuan	dari	
Menteri	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	 Indonesia	 berdasarkan	 Surat	 Keputusan	 No	 :	 AHU-
50763.AH.01.02.Tahun	 2008	 tanggal	 13	 Agustus	 2008	 dan	 telah	 didaftarkan	 dalam	 Daftar	 Perusahaan	
dibawah	No	:AHU-0070530.AH.01.09.Tahun	2008	tanggal	13	Agustus	2008	serta	telah	diumumkan	dalam	Berita	
Negara	Republik	Indonesia	No	:		23546	Tahun	2008,	Tambahan	Berita	Negara	No	:	92,	tanggal	14	Nopermber	
2008,	para	pemegang	saham	Perseroan	menyetujui,	penjualan	saham	milik	Henry	Hermawan	kepada	Ferry	
Kurniawan	sebanyak	18	(delapan	belas)	saham,	sehingga	struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	
Perseroan	adalah	sebagai	berikut:	
	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp1.000.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 1.000	 1.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	Henry	Hermawan	
2.	Edwin	Budiarto	
3.	Ferry	Kurniawan	

	
332	
150	
18	

	
332.000.000	
150.000.000	
18.000.000	

	
66,40	
30,00	
3,60	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 500	 500.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 500	 500.000.000	 	

	
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 29 Juli 2008, atas tiap-tiap saham 
yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri/pemegang saham. 
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Sesuai	Akta	Berita	Acara	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa	Perseroan	Nomor	:	4	tanggal	15	Oktober	
2008,	dibuat	dihadapan	Nathalia	Alvina	Jinata,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	persetujuan	
dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	Nomor	:	AHU-
94688.AH.01.02.Tahun	2008	tanggal	10	Desember	2008	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	yang	
diselenggarakan	oleh	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	 dibawah	No:	AHU-0119630.AH.01.09.	 Tahun	
2008	tanggal	10	Desember	2008,	serta	telah	diumumkan	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	No	:		15330	
Tahun	2009,	Tambahan	Berita	Negara	No	:	46,	tanggal	9	Juni	2009,	para	pemegang	saham	menyetujui	antara	
lain	:	
1. Meningkatkan	modal	 dasar	menjadi	 Rp5.000.000.000,-	 (lima	miliar	 Rupiah)	 terbagi	 atas	 50.000	 (	 lima	

puluh)	saham	dengan	nilai	nominal	Rp500.000,-	(lima	ratus	ribu	Rupiah)	
2. Meningkatkan	modal	disetor	menjadi	Rp3.250.000.000,-	(tiga	miliar	Rupiah)	terbagi	atas	6.500	(enam	ribu	

lima	ratus)	saham	dengan	nilai	nominal	Rp500.000,-	(lima	ratus	ribu	Rupiah)	
3. Menyetujui	pengalihan	saham	yaitu	:	

a. penjualan	saham	milik	Ferry	Kurniawan	kepada	Adi	Wibowo	Adisaputro	sebanyak	18	(delapan	belas)	
saham	

b. penjualan	saham	milik	Henry	Hermawan	kepada	Adi	Wibowo	Adisaputro	sebanyak	167	(seratus	enam	
puluh	tujuh)	saham	

c. penjualan	saham	milik	Edwin	Budiarto	kepada	Adi	Wibowo	Adisaputro	sebanyak	75	(tujuh	puluh	lima)	
saham	

Sehingga	struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	Perseroan	adalah	sebagai	berikut:	
	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp500.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 10.000	 5.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	Adi	Wibowo	Adisaputro	
2.	Henry	Hermawan	
3.	Edwin	Budiarto	

	
3.380	
2.145	
975	

	
1.690.000.000	
1.072.500.000	
487.500.000	

	
52,00	
33,00	
15,00	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 6.500	 3.250.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 3.500	 1.750.000.000	 	

	
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 Oktober 2008, atas tiap-tiap 

saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah 

Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pendiri/pemegang saham. 

	
	

Tahun	2012	
	

Sesuai	 Akta	 Pernyataan	 Keputusan	 Pemegang	 Saham	 Perseroan	 Nomor	 :	 11	 tanggal	 3	 Mei	 2012,	 dibuat	
dihadapan	Sugito	Tedjamulya,	S.H.,	Notaris	di	 Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	persetujuan	dari	Menteri	
Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	 Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	Nomor	 :	AHU—AH.01.01-
17448	tanggal	14	Mei	2012	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	yang	diselenggarakan	oleh	Menteri	
Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	dibawah	No:	AHU-0043444.AH.01.09.	Tahun	2012	tanggal	14	Mei	2012,	para	
pemegang	saham	Perseroan	menyetujui	pemindahan	hak	atas	saham	milik	Henry	Hermawan	kepada	PT	Okansa	
Indonesia	sebanyak	2.145	 (dua	ribu	seratus	empat	puluh	 lima),	 sehingga	struktur	permodalan	dan	susunan	
pemegang	saham	Perseroan	adalah	sebagai	berikut:	
	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp500.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 10.000	 5.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	Adi	Wibowo	Adisaputro	
2.	PT	Okansa	Indonesia	
3.	Edwin	Budiarto	

	
3.380	
2.145	
975	

	
1.690.000.000	
1.072.500.000	
487.500.000	

	
52,00	
33,00	
15,00	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 6.500	 3.250.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 3.500	 1.750.000.000	 	
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Pemindahan	hak	atas	saham	tersebut	diatas	dilakukan	dengan	uang	tunai	berdasarkan	Akta	Pemidahan	Hak-
Hak	Atas	Saham	No.	12	tanggal	3	Mei	2012,	dibuat	dihadapan	Sugito	Tedjamulya,	S.H.,	Notaris	Jakarta	

	
Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Pemegang	Saham	Perseroan	No	:	13	tanggal	3	Mei	2012,	dibuat	dihadapan	
Sugito	Tedjamulya,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	persetujuan	dari	Menteri	Hukum	dan	
Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	No	:	AHU-29604.AH.01.02.Tahun	2012	
tanggal	1	Juni	2012	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	yang	diselenggarakan	oleh	Menteri	Hukum	
Dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 dibawah	 No:AHU-0049320.AH.01.09.	 Tahun	 2012	 tanggal	 1	 Juni	 2012	 serta	 telah	
diumumkan	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	No	:		36638	tanggal	14	Mei	2012,	Tambahan	No	:		39,		para	
pemegang	saham	menyetujui	antara	lain	:	
1. Meningkatkan	 modal	 dasar	 menjadi	 Rp26.000.000.000,-	 (dua	 puluh	 enam	 miliar	 Rupiah)	 terbagi	 atas	

52.000	(	lima	puluh)	saham	dengan	nilai	nominal	Rp500.000,-	(lima	ratus	ribu	Rupiah)	
2. Meningkatkan	modal	disetor	menjadi	Rp6.500.000.000,-	(enam	miliar	lima	ratus	juta	Rupiah)	terbagi	atas	

13.000	(tiga	belas	ribu)	saham	dengan	nilai	nominal	Rp500.000,-	(lima	ratus	ribu	Rupiah)	
Sehingga	struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	Perseroan	adalah	sebagai	berikut:	
	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp500.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 52.000	 26.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	Adi	Wibowo	Adisaputro	
2.	PT	Okansa	Indonesia	
3.	Edwin	Budiarto	
4.	Aemy	Widiati	

	
5.655	
5.655	
1.040	
650	

	
2.827.500.000	
2.827.500.000	
520.000.000	
325.000.000	

	
43,50	
43,50	
8,00	
5,00	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 13.000	 6.500.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 39.000	 19.500.000.000	 	

	
Berdasarkan	Keputusan	Para	Pemegang	Saham	Perseroan	 tertanggal	3	Mei	2012	atas	 tiap-tiap	saham	yang	
ditempatkan	 tersebut	 telah	 disetor	 secara	 tunai	 sejumlah	 100%	 (seratus	 persen)	 atau	 sejumlah	
Rp6.500.000.000,-	(enam	miliar	lima	ratus	juta	Rupiah)	oleh	para	pemegang	saham.	
	
Tahun	2013	
	
Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Pemegang	Saham	Perseroan	No	 :	88	 tanggal	18	Desember	2013,	dibuat	
dihadapan	Sugito	Tedjamulya,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	Penerimaan	Pemberitahuan	
Perubahan	Data	Perseroan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	dibawah	No	:	AHU-
AH.01.10.00567	tanggal	7	Januari	2014	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	yang	diselenggarakan	
oleh	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	dibawah	No:AHU-0001253.AH.01.09.	Tahun	2014	tanggal	7	Januari	
2014	serta	telah	diumumkan	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	No	:		5096/L	,	Tambahan	Berita	Negara	
No:		51,	tanggal	27	Juni	2014,	,		para	pemegang	saham	menyetujui	antara	lain	:	
1. Meningkatkan	modal	disetor	menjadi	Rp6.800.000.000,-	 (enam	miliar	enam	ratus	 juta	Rupiah)	terbagi	

atas	13.600	(tiga	belas	ribu	enam	ratus)	saham	dengan	nilai	nominal	Rp500.000,-	(lima	ratus	ribu	Rupiah),	
2. Peningkatan	modal	 sidetor	 sebesar	Rp300.000.000,-(tiga	 ratus	 juta	Rupiah)	 atau	 sebanyak	600	 (enam	

ratus)	saham	yang	diambil	oleh	Edwin	Budiarto.	
Sehingga	struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	Perseroan	adalah	sebagai	berikut:	
	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp500.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 52.000	 26.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	Adi	Wibowo	Adisaputro	
2.	PT	Okansa	Indonesia	
3.	Edwin	Budiarto	
4.	Aemy	Widiati	

	
5.655	
5.655	
1.640	
650	

	
2.827.500.000	
2.827.500.000	
820.000.000	
325.000.000	

	
41,58	
41,58	
12,06	
4,78	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 13.600	 6.800.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 38.400	 19.200.000.000	 	
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Bahwa	berdasarkan	Keputusan	Para	Pemagang	Saham	Perseroan	tertanggal	18	Desember	2013	atas	tiap	saham	

yag	 ditempatkan	 tersebut	 telah	 disetor	 secara	 tunai	 sejumlah	 100%	 (seratus	 persen)	 atau	 sejumlah	

Rp6.800.000.000,-(enam	miliar	delapan	ratus	juta	Rupiah)	oleh	Pemgang	Saham	

	

	
Tahun	2014	
	

Sesuai	 Akta	 Pernyataan	 Keputusan	 Pemegang	 Saham	 Perseroan	 No	 :	 4	 tanggal	 4	 Desember	 2014,	 dibuat	

dihadapan	 RA.	 Mahyasari	 A.	 Notonagoro,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	 yang	 telah	 mendapat	 Penerimaam	

Pemberitahuan	Perubahan	Data	Perseroan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	 Indonesia	

dibawah	No	:	AHU-09412.40.21.2014	tanggal	8	Desember	2014	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	

yang	diselenggarakan	olej	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	 Indonesia	 	dibawah	No	 :	AHU-

0128388.40.88.2014	tanggal	8	Desember	2014,	Berita	Negara	Republik	Indonesia	sedang	dalam	proses,	para	

pemegang	saham	menyetujui	antara	lain	:	

1. Meningkatkan	modal	disetor	menjadi	Rp9.860.000.000,-	(sembilan	miliar	delapan	ratus	enam	puluh	juta	

Rupiah)	terbagi	atas	9.860.000	(sembilan	juta	delapan	ratus	enam	puluh	ribu)	saham	dengan	nilai	nominal	

Rp1.000,-	(seribu	Rupiah),	

2. Menyetujui	pengambilan	saham	baru		Perseroan		oleh	:	

a. PT	Okansa	 Indonesia	 sebesar	 Rp1.787.625.000,-(satu	miliar	 tujuh	 ratus	 delapan	 puluh	 tujuh	 juta	

enam	ratus	dua	puluh	lima	ribu	Rupiah)	atau	sebanyak	1.787.625	(satu	juta	tujuh	ratus	delapan	puluh	

tujuh	ribu	enam	ratus	dua	puluh	lima)	saham,		

b. Adi	Wibowo	Adisaputro	sebesar	Rp1.272.375.000,-(satu	miliar	dua	ratus	tujuh	puluh	dua	juta	tiga	

ratus	tujuh	puluh	lima	ribu	Rupiah)	atau	sebanyak	1.272.375	(satu	juta	dua	ratus	tujuh	puluh	dua	ribu	

tiga	ratus	tujuh	puluh	lima)	saham.	

3. Menyetujui	 penjualan	650	 (enam	 ratus	 lima	puluh)	 saham	Perseroan	Milik	Aemy	Wiadiati	 kepada	PT	

Okansa	Indonesia.	

Sehingga	struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	Perseroan	adalah	sebagai	berikut:	

	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp1.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 26.000.000	 26.000.000.000	 	

Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	

1.	PT	Okansa	Indonesia	

2.	Adi	Wibowo	Adisaputro	

3.	Edwin	Budiarto	

	

4.940.125	

4.099.875	

820.000	

	

4.940.125.000	

4.099.875.000	

820.000.000	

	

50,10	

41,58	

8,32	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 9.860.000	 9.860.000.000	 100,00	

Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 16.140.000	 16.140.000.000	 	

	

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 4 Desember 2014, atas tiap-tiap 
saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah 
Rp9.860.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham. 

	

Tahun	2016	
	

Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa	Nomor	:	10	tanggal	27	Januari	

2016,	yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	 Jakarta,	yang	telah	mendapat	Persetujuan	

Perubahan	Anggaran	Dasar	Perseroan	dari	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	di	bawah	

No.	 AHU-0002978.AH.01.02.Tahun	 2016	 tanggal	 16	 Februari	 2016	 dan	 telah	 didaftarkan	 dalam	 Daftar	

Perseroan	dibawah	No.:	AHU-0020142.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	16	Februari	2016,	para	pemegang	saham	

Perseroan	antara	lain	:	

1. Menyetujui	 peningkatan	 modal	 dasar	 Perseroan	 dari	 semula	 Rp26.000.000.000,-	 (dua	 puluh	 enam	

miliar	Rupiah)	menjadi	Rp75.000.000.000,-	(tujuh	puluh	lima	miliar	Rupiah)	serta	peningkatan	modal	

ditempatkan	dan	modal	disetor	dari	Rp9.860.000.000,-	(sembilan	miliar	delapan	ratus	enam	puluh	juta	

Rupiah)	menjadi	 sebesar	 Rp19.860.000.000,-	 (sembilan	 belas	miliar	 delapan	 ratus	 enam	 puluh	 juta	

Rupiah)	

2. Menyetujui	 peningkatan	 modal	 ditempatkan	 dan	 disetor	 penuh	 dilakukan	 oleh	 PT	 Indovest	 Central	

sebanyak	10.000.000	(sepuluh	juta)	saham	atau	Rp10.000.000.000,-(sepuluh	miliar	Rupiah)	
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3. Peralihan	saham	dengan	rincian	sebagai	berikut	:	

a. Adi	Wibowo	Adisaputro	sebanyak	4.099.875	(empat	juta	sembilan	puluh	sembilan	ribu	delapan	
ratus	 tujuh	 puluh	 lima)	 saham	 kepada	 PT	 Indovest	 Central,	 peralihan	mana	 telah	 dilaksanakan	
berdasarkan	berdasarkan	Akta	Jual	Beli	tertanggal	27	Januari	2016	antara	Adi	Wibowo	Adisaputro		
dan	PT	Indovest	Central,	dengan	harga	di	nilai	nominal	yaitu	Rp1.000,-	(seribu	Rupiah)	atau	sebesar	
Rp.4.099.875.000,-	 (empat	 miliar	 sembilan	 puluh	 sembilan	 delapan	 ratus	 tujuh	 puluh	 lima	 ribu	
Rupiah)	yang	dilakukan	secara	tunai;	
	

b. Edwin	 Budiarto	 sebanyak	 820.000	 (delapan	 ratus	 dua	 puluh	 juta)	 saham	 kepada	 PT	 Indovest	
Central,	 peralihan	mana	 telah	dilaksanakan	berdasarkan	Akta	 Jual	Beli	 tertanggal	27	 Januari	 2016	
antara	Edwin	Budiarto	dan	PT	Indovest	Central,	dengan	harga	di	nilai	nominal	yaitu	Rp1.000,-	(seribu	
Rupiah)	atau	sebesar	Rp.820.000.000,-	(delapan	ratus	dua	puluh	juta	Rupiah)	yang	dilakukan	secara	
tunai.	

	
Dengan	 adanya	 peningkatan	modal	 dasar	 dan	 peralihan	 saham	Perseroan,	maka	 struktur	 permodalan	 dan	
komposisi	susunan	pemegang	saham	Perseroan	menjadi	sebagai	berikut:	
	 	 	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp1.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 75.000.000	 75.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	PT	Indovest	Central		
2.	PT	Okansa	Indonesia	

	
14.919.875	
4.940.125	

	
14.919.875.000	
4.940.125.000	

	
75,13	
24,87	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 19.860.000	 19.860.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 55.140.000	 55.140.000.000	 	

	
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 27 Januari 2016, atas tiap-tiap 

saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah 

Rp19.860.000.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) oleh para 

pendiri/pemegang saham. 

	
Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa	No	:	1	tanggal	2	Maret	2016,	yang	
dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	 Jakarta,	yang	 telah	mendapat	Persetujuan	Perubahan	
Anggaran	Dasar	Perseroan	dari	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	di	bawah	No.	AHU-
0004299.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	dibawah	
No:	AHU-0028325.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016,	para	pemegang	saham	Perseroan	antara	lain	
:	
1. Menyetujui	 peningkatan	modal	 dasar	 Perseroan	 dari	 semula	 Rp75.000.000.000,-	 (tujuh	 puluh	 lima	

miliar	 Rupiah)	 menjadi	 Rp100.000.000.000,-	 (seratus	 miliar	 Rupiah)	 serta	 perubahan	 nilai	 nominal	
saham	dari	Rp1.000,-	(seribu	Rupiah)	per	saham	menjadi	sebesar	Rp100,-	(seratus	Rupiah)	per	saham;	

2. Menyetujui	perubahan	nama	menjadi	PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk	
Dengan	adanya	peningkatan	modal	dasar	dan	perubahan	nominal	saham	Perseroan,	maka	struktur	permodalan	
dan	komposisi	susunan	pemegang	saham	Perseroan	menjadi	sebagai	berikut:	
	 	 	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp100,00)	

%	

Modal	Dasar	 1.000.000.000	 100.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	PT	Indovest	Central		
2.	PT	Okansa	Indonesia	

	
149.198.750	
49.401.250	

	
14.919.875.000	
4.940.125.000	

	
75,13	
24,87	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 198.600.000	 19.860.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 801.400.000	 80.140.000.000	 	
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Sampai	dengan	diterbitkannya	Prospektus	tidak	terdapat	perubahan	struktur	permodalan	sejak	Akta	No	 :	1	
tanggal	2	Maret	2016,	yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	yang	telah	mendapat	
Persetujuan	 Perubahan	 Anggaran	 Dasar	 Perseroan	 dari	 Menteri	 Hukum	 Dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	
Indonesia	di	bawah	No.	AHU-0004299.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	
Daftar	Perseroan	dibawah	No:	AHU-0028325.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016.	

	
	

3. Manajemen	dan	Pengawasan	Perseroan	
	

Berdasarkan	Akta	Pernyataan	Para	Pemegang	Saham	Perseroan	Nomor	:	1	tanggal	2	Maret	2016	yang	dibuat	
dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	komposisi	Dewan	Komisaris	dan	Direksi	Perseroan	adalah	
sebagai	berikut:		

	

Dewan	Komisaris	

Komisaris	Utama		 :	 Anita	Marta	

Komisaris	Independen	 :	 Silvia	Sujanto	

Direksi	

Direktur	Utama	 :	 Anton	Santoso	

Direktur	Independen	 :	 Novi	Satriadi	

	
Direksi	dan	Dewan	Komisaris	Perseroan	telah	memenuhi	ketentuan	Keputusan	Ketua	Dewan	Komisioner	OJK	
No.33/POJK.04/2014	 tertanggal	 8	 Desember	 2014	 tentang	 Direksi	 dan	 Dewan	 Komisaris	 Emiten	 Atau	
Perusahaan	 Publik.	 Direksi	 dan	 Dewan	 Komisaris	 Perseroan	 adalah	 orang	 perseorangan	 yang	 memenuhi	
persyaratan	pada	saat	diangkat	dan	selama	menjabat	dengan	pernyataan	sebagai	berikut:		
a. Mempunyai		akhlak,	moral	dan	integritas	yang	baik.	

b. Cakap	melaksanakan	perbuatan	hukum.	

c. Dalam	5	(lima)	tahun	sebelum	pengangkatan	dan	selama	menjabat	:	

1. Tidak	pernah	dinyatakan	pailit;	

2. Tidak	 pernah	 menjadi	 anggota	 Direksi	 dan/atau	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 yang	 dinyatakan	

bersalah	menyebabkan	suatu	perusahaan	dinyatakan	pailit	

3. Tidak	 pernah	 dihukum	 karena	 melakukan	 tindak	 pidana	 yang	 merugikan	 keuangan	 Negara	

dan/atau	yang	berkaitan	dengan	sektor	keuangan;	dan	

4. Tidak	pernah	menjadi	anggota	Direksi	dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris	yang	selama	menjabat:	

a) Pernah	tidak	menyelanggarakan	RUPS	Tahunan;	

b) Pertanggungjawabannya	sebagai	anggota	Direksi	dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris	pernah	

tidak	 diterima	 oleh	 RUPS	 atau	 pernah	 tidak	 memberikan	 pertangggungjawaban	 sebagai	

anggota	Direksi	dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris	kepada	RUPS;	dan	

c) Pernah	menyebabkan	perusahaan	yang	memperoleh	izin,	persetujuan,	atau	pendaftaran	dari	

Otoritas	Jasa	Keuangan	tidak	memenuhi	kewajiban	menyampaikan	laporan	tahunan	dan/atau	

laporan	keuangan	kepada	Otoritas	Jasa	Keuangan.	

d) Memiliki	komitmen	untuk	mematuhi	peraturan	perundang-undangan;	dan	

e) Memiliki	pengetahuan	dan/atau	keahlian	di	bidang	yang	dibutuhkan	Emiten	atau	Perusahaan	

Publik.	

	
Berdasarkan	Pasal	11	Anggaran	Dasar	Perseroan,	Direksi	diangkat	untuk	jangka	waktu	5	(lima)	tahun,	sedangkan	
berdasarkan	Pasal	14	Anggaran	Dasar	Perseroan,	Dewan	Komisaris	diangkat	untuk	jangka	waktu	5	(lima)	tahun.	
Pengangkatan	 Dewan	 Komisaris	 dan	 Direksi	 Perseroan	 telah	 dilakukan	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 dalam	
Anggaran	Dasar	 Perseroan	 dan	 Keputusan	 Ketua	Dewan	 Komisioner	OJK	No.33/POJK.04/2014	 tertanggal	 8	
Desember	2014	tentang	Direksi	dan	Dewan	Komisaris	Emiten	Atau	Perusahaan	Publik.	

	



 
 

42 

	
Berikut	dibawah	ini	adalah	riwayat	singkat	dari	masing-masing	anggota	Komisaris	dan	Direksi	Perseroan	:	

	

Anita	Marta		–	Komisaris	Utama	
	 	 	
Warga	Negara	Indonesia,	usia	49	tahun.	Memperoleh	gelar	Bachelor	of	Science	
in	 Finance	 tahun	 1989	 dari	 Boston	 University,	 Boston,	 Massachusetts,	 USA,	
memperoleh	 gelar	Master	of	Business	Administration	Concentration;	 Finance	
pada	tahun	1990	dari	University	of	San	Francisco,	San	Fransisco,	CA.,	USA	dan	
Memperoleh	gelar	Master	of	Science	in	Finance	tahun	1993	dari	Boston	College,	
Boston,	Massachusetts,	USA,	
	
Riwayat	pekerjaan	:	

• Sejak	 tahun	 1990	 sampai	 dengan	 tahun	 1992,	 menjabat	 sebagai	
Portfolio	Accountant	pada	State	Street	Bank,	Boston,	USA,	Mutual	Fund	
International.	

• Sejak	 tahun	1992	sampai	dengan	tahun	1993,	menjabat	sebagai	Fund	
Accountant	 pada	 State	 Street	 Bank,	 Baston,	 USA,	 Mutual	 Fund	
International.	

• Sejak	 tahun	 1994	 sampai	 dengan	 tahun	 1995,	 menjabat	 sebagai	
Assistent	Manager	pada	Citibank.	N.	A.,	Jakarta.	Securities	Services	

• Sejak	 tahun	 2007	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Komisaris	 pada					
PT	Okansa	Indonesia.	

• Sejak	 tahun	 2010	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Komisaris	 pada						
PT	Indovest	Central.	

• Sejak	 tahun	 2016	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Komisaris	 pada					
PT	Telesys	Indonesia.	

• Sejak	tahun	2016	sampai	sekarang	menjabat	sebagai	Komisaris	Utama	
Perseroan.	

	
	

	

Silvia	Sujanto		–	Komisaris	Independen	
	
Warga	Negara	 Indonesia,	 usia	 34	 tahun.	 Lulus	 sarjana	 Bachelor	 of	 Economic	
Cencertration	Taxation	di	tahun	2004	dari	Universitas	Tarumanegara,	Jakarta.	
Riwayat	pekerjaan	:	

• Sejak	 tahun	 2003	 sampai	 dengan	 tahun	 2005,	 menjabat	 sebagai	
akunting	staf	pada	CV	Infra	Elektronic.	

• Sejak	 tahun	 2005	 sampai	 dengan	 tahun	 2009,	 menjabat	 sebagai	
akunting	manager	pada	CV	Timeline	Indonesia.	

• Sejak	tahun	2009	sampai	dengan	tahun	2015,	menjabat	sebagai	finance	
dan	akunting	pada	PT	Okansa	Group.	

• Sejak	 Pebruari	 tahun	 2015	 sampai	 dengan	 Desember	 tahun	 2015,	
sebagai	independen	finance	Advisor.	

• Sejak	tahun	2016	-	sekarang	sebagai	Komisaris	Independen	Perseroan.	
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Anton	Santoso		–	Presiden	Direktur	
	
Warga	Negara	Indonesia,	usia	47	tahun.	Memperoleh	gelar	Bachelor	of	Science	
in	Electrical	Engineering	 tahun	1991	dari	University	of	Lowell,	Massachusetts,	
USA,	memperoleh	gelar	Master	of	Science	 in	Finance	tahun	1992	dari	Boston	
College,	Boston,	Massachusetts,	USA.	
Tugas	 tanggungjawab	 sebagai	 Direktur	 Utama	 adalah	 melakukan	 koordinasi	
kegiatan	direksi	dalam	pengurusan	Perseroan.	
	
Riwayat	pekerjaan	:	

• Sejak	tahun	2002	sampai	dengan	tahun	2007,	menjabat	sebagai	Direktur	
Utama	pada	PT	Okansa	Capital.	

• Sejak	 tahun	 2007	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Direktur	 Utama				
PT	Okansa	Indonesia.	

• Sejak	 tahun	 2007	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Direktur	 Utama					
PT	Charnic	Capital.	

• Sejak	 tahun	 2010	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Direktur	 Utama					
PT	Indovest	Central.	

• Sejak	 tahun	 2013	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Direktur	 Utama				
PT	Telesys	Indonesia.	

• Sejak	 tahun	 2016	 sampai	 sekarang	menjabat	 sebagai	 Direktur	 Utama	
Perseroan.	

	

	
	

	
Novi	Satriadi		–	Direktur	Independen	
	
Warga	Negara	Indonesia,	usia	37	tahun.	Memperoleh	gelar	Engineering	untuk	
jurusan	Urban	and	Regional	Planning	di	tahun	2002	dari	Universitas	Diponegoro,	
Semarang,	 memperoleh	 gelar	 Magister	 Management	 di	 bidang	 Majoring	
Marketing	Management	dari	Universitas	Trisakti	pada	tahun	2008.	

	
Tugas	 tanggungjawab	 sebagai	 Direktur	 adalah	 melakukan	 semua	 kegiatan	
projek	Perseroan.	

	
Riwayat	pekerjaan	:	

• Sejak	 tahun	 2004	 sampai	 dengan	 tahun	 2006,	 menjabat	 sebagai	 staf	
projek	pada	PT	Pelita	Properindo	Sejahtera.	

• Sejak	tahun	2007	sampai	dengan	tahun	2008,	menjabat	sebagai	Projek	
Admin	Supervisor	pada	PT	Oceania	Development.	

• Sejak	tahun	2008	sampai	dengan	tahun	2009,	menjabat	sebagai	Projek	
Admin	Supervisor	pada	PT	Pluit	propertindo.	

• Sejak	tahun	2009	sampai	dengan	tahun	2010,	menjabat	sebagai	Asisten	
Projek	Manajer	pada	Perseroan.	

• Sejak	tahun	2010	sampai	dengan	tahun	2014,	menjabat	sebagai	Projek	
Manajer	pada	Perseroan.	

• Sejak	 tahun	 2014	 sampai	 dengan	 Januari	 tahun	 2016,	 sebagai	
Independen	Project	Consultan.	

• Sejak	tahun	2016	-	sekarang	menjabat	sebagai	Direktur	Perseroan.	
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Kompensasi	Dewan	Komisaris	dan	Direksi	
Berdasarkan	RUPS	Perseroan	jumlah	kompensasi	dibayarkan	kepada	Dewan	Komisaris	per	tanggal	31	Desember	
2015,	31	Desember	2014	dan	2013	masing-masing	sebesar	Rp250	juta;	Rp300	juta	dan	Rp300	juta	sedangkan	
renumerasi	untuk	Direksi	per	tanggal	31	Desember	2015,	31	Desember	2014	dan	2013	masing-masing	sebesar	
Rp500	juta;	Rp600	juta	dan	Rp600	juta.				
 
Komite	Audit	
Perseroan	telah	mempunyai	Komite	Audit	berdasarkan	Keputusan	Dewan	Komisoner	Otoritas	Jasa	Keuangan	No	
55	/POJK.04/2015	Tanggal	23	Desember	2015	tentang	Pembentukan	dan	Pedoman	Pelaksanaan	Kerja	Komite	
Audit,	 serta	Peraturan	PT	Bursa	Efek	 Indonesia	No.1-A	Tentang	Pencatatan	 Saham	dan	Efek	bersifat	 Ekuitas	
Selain	Saham	Yang	DIterbitkan	Oleh	Perusahaan	Tercatat	dengan	Lampiran	 I	dari	Surat	Keputusan	Direksi	PT	
Bursa	Efek	Indonesia	No.	KEP-00001/BEI/01-2014	tanggal	20	Januari	2014.		
	
Berdasarkan	Surat	Keputusan	Komisaris	tentang	Susunan	Keanggotaan	Komite	Audit	Perseroan	tanggal	3	Maret	
2016,		berikut	adalah	susunan	keanggotaan	Komite	Audit	Perseroan:	
	
Silvia	Sujanto,	Ketua,	merangkap	Komisaris	Independen	
Warga	Negara	 Indonesia,	usia	34	tahun.	Lulus	sarjana	Bachelor	of	Economic	Cencertration	Taxation	di	 tahun	
2004	dari	Universitas	Tarumanegara,	Jakarta.	
Riwayat	pekerjaan	:	

• Sejak	tahun	2003	sampai	dengan	tahun	2005,	menjabat	sebagai	akunting	staf	pada	CV	Infra	Elektronic.	
• Sejak	tahun	2005	sampai	dengan	tahun	2009,	menjabat	sebagai	akunting	manager	pada	CV	Timeline	

Indonesia.	
• Sejak	tahun	2009	sampai	dengan	tahun	2015,	menjabat	sebagai	finance	dan	akunting	pada	PT	Okansa	

Group.	
• Sejak	Pebruari	tahun	2015	sampai	dengan	Desember	tahun	2015,	sebagai	independen	finance	Advisor.	
• Sejak	tahun	2016	-	sekarang	sebagai	Komisaris	Independen	Perseroan.	
• Sebagai	Ketua	Komite	Audit	,	tahun	2016	–	sekarang	di	Perseroan	
	

	
Sri	Gustina	Hasibuan,	Anggota	
Warga	Negara	Indonesia,	23	tahun,	lulus	sarjana	Ekonomi	di	Sekolah	Tinggi	Ilmu	Ekonomi	Indonesia	di	Jakarta,		
pada	Tahun	2015.	
Riwayat	singkat	pekerjaan	:	
• Menjabat	sebagai	Accountant		pada	PT	Colcorindo	Raya,	tahun	2015	sampai	sekarang	
• Menjabat	sebagai	Anggota	Komite	Audit	Perseroan,	Tahun	2016	sampai	sekarang	
	
Anindya	Natasa,	Anggota	
Warga	Negara	Indonesia,	23	tahun,	lulus	sarjana	Ekonomi	di	Universitas	Tarumanegara	di	Jakarta,		pada	Tahun	
2015.	
Riwayat	singkat	pekerjaan	:	
• Menjabat	sebagai	Staff	Audit		pada	KAP	Ernst	Young	tahun	2015	sampai	sekarang	
• Menjabat	sebagai	Anggota	Komite	Audit	Perseroan	tahun	2016	sampai	sekarang	
	
	
	
Tugas	dan		Tanggung	Jawab	Komite	Audit:	
Adapun	tugas	dan	tanggung	jawab	Komite	Audit	sesuai	dengan	Piagam	Komite	Audit	adalah	sebagai	berikut	:	
a. Melakukan	penelaahan	atas	informasi	keuangan	yang	akan	dikeluarkan	Perseroan	kepada	publik	dan/atau	

pihak	 otoritas	 antara	 lain	 laporan	 keuangan,	 proyeksi,	 dan	 laporan	 lainnya	 terkait	 dengan	 informasi	
keuangan	Perseroan;	
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b.	 Melakukan	 penelaahan	 atas	 ketaatan	 terhadap	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berhubungan	

dengan	kegiatan	Perseroan;	
c.	 Memberikan	 pendapat	 independen	 dalam	 hal	 terjadi	 perbedaan	 pendapat	 antara	 manajemen	 dan	

Akuntan	atas	jasa	yang	diberikannya;	
d.	 Memberikan	rekomendasi	kepada	Dewan	Komisaris	mengenai	penunjukan	Akuntan	yang	didasarkan	pada	

independensi,	ruang	lingkup	penugasan,	dan	fee;	
e.	 Melakukan	penelaahan	atas	pelaksanaan	pemeriksaan	oleh	auditor	internal	dan	mengawasi	pelaksanaan	

tindak	lanjut	oleh	Direksi	atas	temuan	auditor	internal;	
f.	 melakukan	penelaahan	terhadap	aktivitas	pelaksanaan	manajemen	risiko	yang	dilakukan	oleh	Direksi,	jika	

Perseroan	tidak	memiliki	fungsi	pemantau	risiko	di	bawah	Dewan	Komisaris;	
g.	 Menelaah	pengaduan	yang	berkaitan	dengan	proses	akuntansi	dan	pelaporan	keuangan	Perseroan;	
h.	 Menelaah	 dan	 memberikan	 saran	 kepada	 Dewan	 Komisaris	 terkait	 dengan	 adanya	 potensi	 benturan	

kepentingan;	dan	
i.	 Menjaga	kerahasiaan	dokumen,	data	dan	informasi	Perseroan.	
	
Unit	Audit	Internal	
Sesuai	 dengan	 Keputusan	 Dewan	 Komisoner	 Otoritas	 Jasa	 Keuangan	 No.	 56	 /POJK.04/2015	 Tanggal	 23	
Desember	 2015	 	 tentang	 Pembentukan	 Dan	 Pedoman	 Penyusunan	 Piagam	 Audit	 Internal,	 Perseroan	 telah	
membentuk	Unit	Audit	Internal	berdasarkan	Surat	Keputusan	Direksi	tanggal	3	Maret	2016,	Adapun	anggotanya	
adalah	sebagai	berikut:	
	
Caroline	Feliciany	Seikka,	Kepala	UAI	merangkap	Anggota	
Warga	Negara	Indonesia,	23	tahun,	lulus	sarjana	Ekonomi	di	Universitas	Tarumanegara	di	Jakarta,		pada	Tahun	
2014.	
Riwayat	singkat	pekerjaan	:	
• Menjabat	sebagai	Intern		pada	KAP	Ernst	Young,	tahun	2014-2015	
• Menjabat	sebagai	finance	di	PT	Pelayaran	Magnitude	Pratama	dari	2015		
• Sebagai	Kepala	Satuan	Kerja	Audit	Intern	Perseroan,	dari	bulan	Februari	tahun	2016-sekarang	
	
Tugas	dan		Tanggung	Jawab	Unit	Audit	Internal	:	
Adapun	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	 unit	 audit	 internal	 sesuai	 dengan	 Piagam	 Audit	 Internal	 adalah	 sebagai	
berikut	:	
1. Menyusun	dan	melaksanakan	program	kerja	audit	internal	tahunan;	
2. Menguji	dan	mengevaluasi	pelaksanaan	pengendalian	internal	dan	sistem	manajemen	resiko	seuai	dengan	

kebijakan	Perusahaan;	
3. Melakukan	pemeriksaan	dan	penilaian	atas	efisiensi	dan	efektifitas	di	bidang	keuangan,	proyek,	pemasaran,	

akuntansi,	operasional	dan	sumber	daya	manusia,	pemasaran,	teknologi	informasi	dan	kegiatan	lainnya;	
4. Memberikan	 saran	 perbaikan	 dan	 informasi	 yang	 objektif	 tentang	 kegiatan	 yang	 diperiksa	 pada	 semua	

tingkat	manajemen;	
5. Membuat	 laporan	 hasil	 audit	 dan	menyampaikan	 laporan	 tersebut	 kepada	 Direktur	 Utama	 dan	 Dewan	

Komisaris;	
6. Memantau,	menganalisis,	serta	melaporkan	pelaksanaan	tindak	lanjut	perbaikan	yang	telah	disarankan;	
7. Bekerjasama	dengan	Komite	Audit;	
8. Menyusun	program	untuk	mengevaluasi	mutu	kegiatan	audit	internal	yang	dilakukannya;	
9. Melakukan	pemeriksaan	khusus	apabila	diperlukan.	
	
Komite	Remunerasi	Dan	Nominasi	
Berdasarkan	Keputusan	Dewan	Komisoner	Otoritas	Jasa	Keuangan	No.	34	/POJK.04/2014	Tanggal	8	Desember	
2014	dan	Surat	Keputusan	Dewan	Komisaris	tanggal	3	Maret	2016,	Perseroan	membentuk	Komite	Nominasi	dan	
Remunerasi	Perseroan.	
	
Dewan	Komisaris	menyetujui	untuk	menunjuk	Silvia	Sujanto.	selaku	Komisaris	Independen	Perseroan	untuk	juga	
bertindak	selaku	Ketua	Komite	Nominasi	dan	Remunerasi	Perseroan	terhitung	sejak	tanggal	Surat	Keputusan	
dengan	susunan	anggota	sebagai	berikut.	
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Susunan	Komite	Renumerasi	dan	Nominasi	Perseroan	sejak	tanggal	Surat	Keputusan	ini	menjadi	sebagai	berikut:	
a. Silvia	Sujanto.	(bertindak	selaku	Ketua	merangkap	Anggota);	
b. Anita	Marta,	(Anggota)	
	
Adapun	tugas	dan	tanggung	jawab	dan	wewenang	Komite	Nominasi	dan	Remunerasi	Pedoman	dan	Tata	Tertib	
Kerja	Komite	Remunerasi	dan	Nominasi	adalah	sebagai	berikut	:	
a) Bidang	Remunerasi	

1. Melakukan	evaluasi	terhadap	kebijakan	remunerasi	dan		
2. Memberikan	rekomendasi	kepada	Dewan	Komisaris	mengenai:	

• Kebijakan	remunerasi	bagi	dewan	Komisaris	dan	Direksi	untuk	disampaikan	kepada	Rapat	Umum	
Pemegang	Saham	

• Kebijakan	remunerasi	bagi	Pejabat	Eksekutif	dan	pegawai	secara	keseluruhan	untuk	disampaikan	
kepada	Direksi	

b) Bidang	Nominasi	
1. Menyusun	 dan	 memberikan	 rekomendasi	 mengenai	 system	 serta	 prosedur	 pemilihan	 dan/atau	

penggantian	anggota	dewan	Komisaris	dan	Direksi	kepada	dewan	Komisaris	ntuk	disampaikan	kepada	
RUPS,	

2. Memberikan	rekomendasi	mengenai	calon	anggota	dewan	Komisaris	dan/atau	Direksi	kepada	dewan	
Komisaris	untuk	disampaikan	kepada	RUPS	

3. Memerikan	 rekomandasi	 mengenai	 Pihak	 Independen	 yang	 akan	 menjadi	 anggota	 Komite	 kepada	
dewan	Komisaris	

c) Komite	Renumerasi	dan	Nominasi	delam	menjalankan	tugas	dan	tangungjawab	terkait	dengan	kebijakan	
remunerasi	paling	kurang	yang	berlaku	:	

• Kinerja	 keuangan	 dan	 pemenuhan	 cadangan	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 peraturan	 perundang	
undangan	yang	berlaku	

• Prestasi	kerja	individual	
• Kewajaran	dengan	peer	group,	dan	
• Pertimbangan	sasaran	dan	strategi	jangka	panjang	Perseroan	

	
Sekretaris	Perusahaan	(Corporate	Secretary)	
Sebagai	pemenuhan	atas	Peraturan	Otoritas	 Jasa	Keuangan	No.	 35/POJK.04/2014	 tanggal	 8	Desember	2014	
tentang	Sekretaris	Perusahaan	Emiten	atau	Perusahaan	Publik,	maka	Perseroan	melalui	Surat	Keputusan	Direksi	
No.	 SK.2015.019/DiR-SDM	 tanggal	 26	 Februari	 2016	 tentang	 Pembentukan	 Fungsi	 Sekretaris	 Perusahaan	
(Corporate	Secretary),	telah	membentuk	Fungsi	Sekretaris	Perusahaan	Perusahaan	Perseroan	serta	menunjuk	
Novi	Satriadi	untuk	melaksanakan	fungsi	Sekertaris	Perusahaan	(Corporate	Secretary).	
Fungsi	sekretaris	perusahaan	melaksanakan	tugas	paling	kurang:		
a. Mengikuti	perkembangan	Pasar	Modal	khususnya	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku	di	bidang	

Pasar	Modal;	
b. Memberikan	 masukan	 kepada	 Direksi	 dan	 Dewan	 Komisaris	 Perseroan	 atau	 Perusahaan	 Publik	 untuk	

mematuhi	ketentuan	peraturan	perundang-undangan	di	bidang	Pasar	Modal;	
c. Membantu	Direksi	dan	Dewan	Komisaris	dalam	pelaksanaan	tata	kelola	perusahaan	yang	meliputi:	

1. Keterbukaan	informasi	kepada	masyarakat,	termasuk	ketersediaan	informasi	pada	Situs	Web	Emiten	
atau	Perusahaan	Publik;	

2. Penyampaian	laporan	kepada	Otoritas	Jasa	Keuangan	tepat	waktu;	
3. Penyelenggaraan	dan	dokumentasi	Rapat	Umum	Pemegang	Saham;		
4. Penyelenggaraan	dan	dokumentasi	rapat	Direksi	dan/atau	Dewan	Komisaris;	dan	
5. Pelaksanaan	program	orientasi	terhadap	perusahaan	bagi	Direksi	dan/atau	Dewan	Komisaris.		

d. Sebagai	penghubung	antara	Perseroan	atau	Perusahaan	Publik	dengan	pemegang	saham	Perseroan	atau	
Perusahaan	Publik,	Otoritas	Jasa	Keuangan,	dan	pemangku	kepentingan	lainnya.	
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4. Sumber	Daya	Manusia	
	
Sumber	 daya	manusia	memiliki	 peran	 yang	 sangat	 penting	 dalam	menentukan	 keberhasilan	 kegiatan	 usaha	
Perseroan,	 dimana	 Perseroan	 memerlukan	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 berkualitas	 untuk	 menghadap	
persaingan	 di	 industri	 telekomunikasi	 khususnya	 konstruksi	 telekomunikasi	 sehingga	 untuk	 mencapai	 hal	
tersebut	Perseroan	sangat	ketat	dalam	pemilihan	 tenaga	kerja	yang	 trampil,	dengan	pengalaman	di	 Industri	
telekomuniaksi	 khususnya	 konstruksi	 telekomunikasi,	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 memiliki	 sumber	 daya	
manusia	yang	telah	memiliki	sertifikat	Working	at	Height	Training	Course	dari	PT	Allsys	Solutions.		
	
Untuk	menunjang	kesejahteraan	karyawan,	Perseroan	juga	menyediakan	berbagai	sarana	dan	tunjangan	yang	
dapat	dinikmati	oleh	karyawan	Perseroan,	yang	antara	lain	meliputi	:	
1. Tunjangan	Hari	Raya;	
2. Jaminan	Sosial	Tenaga	Kerja	(JAMSOSTEK);	
3. Tunjangan	kesehatan,	kecelakaan	kerja	dan	jiwa	
4. Tunjangan	kendaraan	dinas	bagi	sebagian	karyawan	sesuai	dengan	tugasnya;	
	
Berdasarkan	Daftar	Gaji	Perseroan	per	Desember	2015,	yang	ditandatangani	Direktur	Perseroan	Maret	2016	
upah	 yang	 dibayarkan	 Perseroan	 kepada	 karyawan	 telah	 memenuhi	 ketentuan	 tentang	 Upah	 Minimum	
sebagaimana	 diatur	 Peraturan	Menteri	 Tenaga	 Kerja	 Republik	 Indonesia	 No.	 PER-01/MEN/1999	 tanggal	 12	
Januari	 1999	 tentang	 Upah	 Minimum	 juncto	 Keputusan	 Menteri	 Tenaga	 Kerja	 dan	 Transmigrasi	 Republik	
Indonesia	 No.	 KEP-226/MEN/2000	 tanggal	 5	 Oktober	 2000	 juncto	 Peraturan	 Menteri	 Tenaga	 Kerja	 dan	
Transmigrasi	 Republik	 Indonesia	 No.7	 Tahun	 2013	 tanggal	 18	 Oktober	 2013	 tentang	 Upah	 Minimum	 dan	
Peraturan	Gubernur	Provinsi	Daerah	Khusus	 Ibukota	 Jakarta	Nomor	20	Tahun	2015	Tentang	Upah	Minimum	
Sektoral	Provinsi	Tahun	2015	untuk	Sektoral	sebesar	Rp2.835.000,-	(dua	juta	delapan	ratus	tiga	puluh	lima	ribu	
Rupiah)	untuk	Kota	Jakarta	dan	Upah Minimun Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  

Jakarta Nomor 230 Tahun 2016 tentang Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2016  adalah sebesar Rp3.100.000,- 

(tiga juta seratus ribu Rupiah) per bulan.	
	
Sampai	dengan	Prospektus	ini	diterbitkan,	tidak	ada	serikat	pekerja	yang	dibentuk	oleh	karyawan	Perseroan	
	
Sampai	 dengan	 Prospektus	 ini	 diterbitkan,	 tidak	 ada	 tenaga	 kerja	 asing	 yang	 dipekerjakan	 oleh	 karyawan	
Perseroan	
	
Berikut	 tabel	 komposisi	pegawai	Perseroan	per	 tanggal	30	Desember	2015,	2014,	2013,	dan	2012	 	menurut	
jenjang	tingkat	pendidikan,	jenjang	manajerial,	jenjang	usia	dan	menurut	status.	
	

Data	Karyawan	Menurut	Jenjang	Pendidikan	

	
	
	
	
	
	
	
	

Jenjang	Pendidikan	
31	Desember	

2012	 2013	 2014	 2015	
Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	

Doktor	(S3)	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Pasca	Sarjana	(S-2)	 1	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Sarjana	(S-1)	 5	 2%	 2	 8%	 4	 11%	 4	 6%	
Diploma	(D1-D3)	 2	 1%	 1	 4%	 1	 3%	 1	 2%	
Non	Diploma	(SLTA)	 144	 97%	 23	 88%	 32	 86%	 58	 92%	
Total	 252	 100%	 26	 100%	 37	 100%	 63	 100%	
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Data	Karyawan	Menurut	Jenjang	Manajerial	

	
	

Data	Karyawan	Menurut	Jenjang	Usia	
	

Jenjang	Pendidikan	
		

2012	 2013	 2014	 2015	
Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	

s/d	30	tahun	 245	 97%	 18	 69%	 27	 73%	 53	 84%	
31	–	40	tahun	 4	 2%	 6	 23%	 6	 16%	 4	 6%	
41	–	50	tahun	 3	 1%	 2	 8%	 4	 11%	 6	 10%	
>	50	tahun	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	
Total	 252	 100%	 26	 100%	 37	 100%	 63	 100%	

	
	

Data	Karyawan	Menurut	Status	
	

	
	

	
5. Keterangan	Singkat	Mengenai	Pemegang	Saham	Berbentuk	Badan	Hukum	

	
Keterangan	 singkat	 mengenai	 pemegang	 saham	 Perseroan	 hanya	 memberikan	 keterangan	 mengenai	
pemegang	 saham	 yang	 berbentuk	 badan	 hukum	 saja.	 Pada	 tanggal	 Laporan	 Pemeriksaan	 Hukum	 ini,	
pemegang	saham	Perseroan	yang	berbentuk	badan	hukum,	adalah	sebagai	berikut:	
	
a.		 PT	Okansa	Indonesia	(“OI”)	
	

1. Umum	
	

OI	adalah	suatu	badan	hukum	yang	berkedudukan	di	Jakarta	dan	didirikan	dengan	nama	PT	Okansa	
Indonesia,	 sesuai	 Akta	 Pendirian	 No:	 17	 tanggal	 4	 September	 2007,	 yang	 dibuat	 dihadapan	 Sugito	
Tedjamulya,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	pengesahan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	
Asasi	Manusia	 Republik	 Indonesia	 berdasarkan	 Surat	 Keputusan	Nomor	 :	W7-10426	HT.01.01-TH.2007	
tanggal	20	September	2007,	pengumuman	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	sedang	dalam	proses	
pengurusan.	Anggaran	dasar	 tersebut	 terakhir	diubah	berdasarkan	Akta	Pernyataan	Keputusan	Para	
Pemegang	Saham	Nomor	:	20	tanggal	16	Desember	2015,	yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	
S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	surat	penerimaan	pemberitahuan	Perubahan	Data	

Jenjang	Pendidikan	
31	Desember	

2012	 2013	 2014	 2015	

Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	

Manajemen	Puncak	 1	 0%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 2%	
Manajemen	Madya	 2	 2%	 0	 0%	 1	 3%	 1	 2%	

Manajemen	Pelaksana	 1	 0%	 1	 4%	 1	 3%	 1	 2%	
Pelaksana	 218	 98%	 25	 96%	 34	 92%	 60	 94%	

Total	 252	 100%	 26	 100%	 37	 100%	 63	 100%	

Status	
		

2012	 2013	 2014	 2015	

Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	 Jumlah	 %	

Pegawai	Tetap	 9	 7%	 8	 31%	 10	 27%	 11	 17%	
Pegawai	Kontrak	 243	 96%	 18	 69%	 27	 73%	 52	 83%	

Total	 252	 100%	 26	 100%	 37	 100%	 63	 100%	
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PT	Okansa	Indonesia	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	
Keputusan	Nomor	:	AHU-AH.01.03-0988428	tanggal	16	Desember	2015	dan	telah	didaftarkan	dalam	
Daftar	 Perusahaan	 Nomor	 :	 AHU-3593772.AH.01.11.Tahun	 2015	 tanggal	 16	 Desember	 2015,	
pengumuman	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	sedang	dalam	proses	pengurusan.	
	
Alamat	:	
Menara	Sudirman	Lantai	8A	
Jl.	Jend	Sudirman	Kav	60	
Jakarta	12190,	Indonesia	
Telp	:	(021)	5226528	
Fax	:	(021)	5226517 

	
2. Kegiatan	Usaha	
	
Berdasarkan	pasal	3,	akta	Pernyataan	Keputusan	Para	Pemegang	Saham	Nomor	:	105	tanggal	17	Juli	
2008,	 yang	 dibuat	 dihadapan	 Sugito	 Tedjamulya,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	 Kegiatan	 usaha	 OI	 adalah	
bergerak	dalam	bidang	perdagangan,	pembangunan,	Industri,	pertambangan,	pertanian,	percetakan,	
pengangkutan,	perbengkelan	dan	jasa.	
	
3. Susunan	Pengurus	

	
Sesuai	Akta	Pernyataan	Sirkuler	Para	Pemegang	Saham	sebagai	pengganti	Rapat	Umum	Para	Pemegang	
Saham	OI	No	:	10	tanggal	30	Maret	2016,	yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	
Jakarta,	susunan	anggota	Direksi	dan	Dewan	Komisaris	OI	adalah	sebagai	berikut:	
	
Dewan	Komisaris	
Komisaris	 :	Anita	Marta	
	
Direksi	
Direktur	 :	Anton	Santoso		
	
4. Struktur	Permodalan	dan	Pemegang	Saham	

	
Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Para	Pemegang	Saham	Nomor	:	20	tanggal	16	Desember	2015,	yang	
dibuat	 dihadapan	 Vestina	 Ria	 Kartika,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	 struktur	 permodalan	 dan	 Pemegang	
Saham	OI	adalah	sebagai	berikut:	

	
Keterangan	 Jumlah	

Saham	
Nilai	Nominal	
	(100.000,-)	

%	

Modal	Dasar	 400.000	 40.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh:	
1. PT	Charnic	Indonesia	
2. PT	Properindo	Utama	

	
99.999	

1	

	
9.999.900.000	

100.000	

	
99,999	
00,001	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 100.000	 10.000.000.000	 100,000	
Jumlah	Saham	dan	Portepel	 300.000	 30.000.000.000	 	
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5. Ikhtisar	Data	Keuangan		
	

Berikut	 ini	 disajikan	 ikhtisar	 data	 keuangan	 penting	 OI	 yang	 disusun	 berdasarkan	 laporan	
keuangan	OI	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal-tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	
2013:	

	
(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

Jumlah	Aset	 14.222	 15.434	 12.974	

Jumlah	Liabilitas	 31	 1.031	 676	
Jumlah	Ekuitas	 14.191	 14,403	 12,298	
Pendapatan	
Neto	

(212)	 830	 257	

Laba	Bruto	 1.922	 1.571	 (118)	
Laba	
Komprehensif	
Periode	/	Tahun	
Berjalan	

(212)	 795	 257	

	
	
b.	 PT	Indovest	Central	(“IC”)		

		
1.		 Umum	

	
IC	adalah	suatu	badan	hukum	yang	berkedudukan	di	Jakarta	dan	didirikan	dengan	nama	PT	Indovest	
Central,	 sesuai	 Akta	 Pendirian	 Nomor	 :	 94	 tanggal	 30	 Maret	 2010,	 yang	 dibuat	 dihadapan	 Sugito	
Tedjamulya,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	pengesahan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	
Asasi	Manusia	Republik	 Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	No	 :	AHU-19140.AH.01.01.Tahun	2010	
tanggal	14	April	2010	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	No	:	AHU-0028228.AH.01.09.Tahun	
2010	tanggal	14	April	2010	serta	 telah	diumumkan	dalam	Berita	Negara	Republik	 Indonesia	Nomor	 :	
Nomor	:	4724	tanggal	8	Maret	2011,	Tambahan	Nomor	:	19.	Anggaran	dasar	tersebut	terakhir	diubah	
berdasarkan	Akta	Pernyataan	Keputusan	Pemegang	Saham	No	:	84	tanggal	13	Juli	2010,	yang	dibuat	
dihadapan	 Sugito	 Tedjamulya,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,,	 akta	 mana	 telah	 menerima	 pemberitahuan	
perubahan	data	PT	Indovest	Central	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	
berdasarkan	 Surat	Nomor	 :	 AHU-AH.01.10-18474	 tanggal	 22	 Juli	 2010	 dan	 telah	 didaftarkan	 dalam	
Daftar	Perusahaan	Nomor	:	AHU-0054877.AH.01.09.Tahun	2010	tanggal	22	Juli	2010.	
	
Alamat	:	
Menara	Sudirman	Lantai	8A	
Jl.	Jend	Sudirman	Kav	60	
Jakarta	12190,	Indonesia	
Telp	:	(021)	5226528	
Fax	:	(021)	5226517 
	
2.		 Kegiatan	Usaha	

	
Berdasarkan	pasal	3,	akta	Pendirian	Nomor	:	94	tanggal	30	Maret	2010,	yang	dibuat	dihadapan	Sugito	
Tedjamulya,	 S.H.,	Notaris	 di	 Jakarta,	 Kegiatan	 usaha	 IC	 adalah	 bergerak	 dalam	 bidang	 perdagangan,	
pembangunan,	Industri,	pertambangan,	pertanian,	percetakan,	pengangkutan	dan	jasa.	
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3.	 Susunan	Pengurus		
	

Sesuai	Akta	Penegasan	Pernyataan	Keputusan	Para	Pemegang	Saham	Sebagai	pengganti	Rapat	Umum	
Para	Pemegang	Saham	IC	No.	11	tanggal	30	Maret	2016,	yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika	S.H.,	
Notaris	di	Jakarta,	susunan	anggota	Direksi	dan	Dewan	Komisaris	IC	adalah	sebagai	berikut:	
	
Dewan	Komisaris	
Komisaris	 :	Anita	Marta		
	
Direksi	
Direktur	 	:	Anton	Santoso		
	
4.	 Struktur	Permodalan	dan	Pemegang	Saham	

	
Sesuai	Akta	Pendirian	Nomor	:	94	tanggal	30	Maret	2010,	yang	dibuat	dihadapan	Sugito	Tedjamulya,	S.H.,	
Notaris	di	Jakarta,	struktur	permodalan	dan	Pemegang	Saham	IC	adalah	sebagai	berikut:	

	
Keterangan	 Jumlah	

Saham	
Nilai	Nominal	
	(1.000.000,00)	

%	

Modal	Dasar	 500	 500.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh:	
1. PT	Properindo	Utama	
2. PT	Charnic	Indonesia	

	
124	

1	

	
124.000.000	

1.000.000	

	
99,20	
0,80	

Jumlah	 Modal	 Ditempatkan	 dan	 Disetor	
Penuh	

125	 125.000.000	 100,00	

Jumlah	Saham	dan	Portepel	 375	 375.000.000	 	
	

	
5. Ikhtisar	Data	Keuangan		

	
Berikut	 ini	 disajikan	 ikhtisar	 data	 keuangan	 penting	 IC	 yang	 disusun	 berdasarkan	 laporan	
keuangan	IC	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal-tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	
2013.	

	
(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

Jumlah	Aset	 37,839	 139	 142	
Jumlah	Liabilitas	 37,730	 30	 30	
Jumlah	Ekuitas	 109	 109	 112	
Pendapatan	Neto	 (0,408)	 (2)	 (0,118)	
Laba	Bruto	 0	 0	 0	
Laba	 Komprehensif	 Periode	 /	 Tahun	
Berjalan	

(0,408)	 (2)	 (0,)	
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6. Keterangan	Singkat	Mengenai	Anak	Perusahaan	
	

Sampai	dengan	Prospektus	 ini	 diterbitkan,	 Perseroan	memiliki	 satu	penyertaan	 saham	pada	PT	Telesys	
Indonesia.	

	
PT	Telesys	Indonesia	(“TI”)		

	
1.		Umum	
	
TI	 adalah	 suatu	 badan	 hukum	 yang	 berkedudukan	 di	 Jakarta	 dan	 didirikan	 dengan	 nama	 PT	 Telesys	
Indonesia,	sesuai	Akta	Pendirian	No	:	58	tanggal	15	Maret	2013,	yang	dibuat	dihadapan	Sugito	Tedjamulya,	
S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	akta	mana	telah	mendapat	persetujuan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	
Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	No	:	AHU-18172.AH.01.01.Tahun	2013	tanggal	9	April	2013	
dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	dibawah	No	:	AHU-0030962.AH.01.09.	Tahun	2013	tanggal	9	
April	2013	serta	telah	diumumkan	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	No	:	91737	tanggal	6	September	
2013,	 Tambahan	 Nomor	 :	 72.	 Anggaran	 dasar	 tersebut	 terakhir	 diubah	 berdasarkan	 Akta	 Pernyataan	
Keputusan	 Para	 Pemegang	 Saham	No	 :	 9	 tanggal	 27	 Januari	 2016,	 yang	 dibuat	 dihadapan	 Vestina	 Ria	
Kartika,	 S.H.,	Notaris	 di	 Jakarta,	 akta	mana	 telah	menerima	 pemberitahuan	 perubahan	 data	 PT	 Telesys	
Indonesia	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	Nomor	:	AHU-
AH.01.03-0007030	tanggal	28	Januari	2016.	
	
Alamat	:	
Menara	Sudirman	Lantai	8A	
Jl.	Jend	Sudirman	Kav	60	
Jakarta	12190,	Indonesia	
Telp	:	(021)	5226528	
Fax	:	(021)	5226517 
	
2.		Kegiatan	Usaha	

	
Sesuai	 dengan	 Pasal	 3	 Akta	 Pendirian	 Nomor	 :	 58	 tanggal	 15	Maret	 2013,	 yang	 dibuat	 dihadapan	 Sugito	
Tedjamulya,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	 Kegiatan	 usaha	 TI	 adalah	 bergerak	 dalam	 bidang	 perdagangan,	
pembangunan,	Industri,	Perbengkelan	dan	jasa.	

	
3.	 Susunan	Pengurus	TI	

	
Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Para	Pemegang	Saham	Nomor	:	9	tanggal	27	Januari	2016,	yang	dibuat	
dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	 susunan	anggota	Direksi	dan	Dewan	Komisaris	TI	
adalah	sebagai	berikut:	
	
Dewan	Komisaris	
Komisaris	 	:	Anita	Marta		
	
Direksi	
Direktur	 :	Anton	Santoso			
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4.	 Struktur	Permodalan	dan	Pemegang	Saham	

	
Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Para	Pemegang	Saham	Nomor	:	9	tanggal	27	Januari	2016,	yang	dibuat	
dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	S.H.,	Notaris	di	Jakarta,	struktur	permodalan	dan	Pemegang	Saham	TI	adalah	
sebagai	berikut:	
	

Keterangan	 Jumlah	
Saham	

Nilai	Nominal	
	(100.000,-)	

%	

Modal	Dasar	 40.000	 4.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh:	
1. PT	Protech	Mitra	Perkasa	
2. PT	Indovest	Central	

	
29.999	

1	

	
2.999.900.000	

100.000	

	
99,997	
00,003	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 30.000	 3.000.000.000	 100,000	
Jumlah	Saham	dan	Portepel	 10.000	 1.000.000.000	 	

	
	
5.	Ikhtisar	Data	Keuangan		

	
Berikut	 ini	 disajikan	 ikhtisar	 data	 keuangan	 penting	 TI	 yang	 disusun	 berdasarkan	 laporan	
keuangan	TI	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal-tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	
2013	 telah	 diaudit	 oleh	 Kantor	 Akuntan	 Publik	 Johannes	 Juara	&	 Rekan	 dengan	 pendapat	
Wajar	Tanpa	Pengecualian:	

	
(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

Jumlah	Aset	 6.738	 7.229	 3.939	

Jumlah	Liabilitas	 399	 1.541	 1.296	
Jumlah	Ekuitas	 6.339	 5.688	 2.643	
Pendapatan	Neto	 14.763	 21.543	 -	
Laba	Bruto	 7.150	 10.948	 -	
Laba	 Komprehensif	 Periode	 /	 Tahun	
Berjalan	

2.651	 1.044	 -	

	
Analisa	Pembahasan	Manajemen	
Posisi	Keuangan	
	
Aset	
Posisi	keuangan	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	31	Desember	2014	
Jumlah	aset	pada	tanggal	31	Desember	2015	sebesar	Rp6.736,-	juta	mengalami	penurunan	sebesar	Rp	
491,-	juta	atau	sekitar	6,80%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp7.229,-	juta,	
penurunan	tersebut	disebabkan	karena	penurunan	piutang	usaha,	persediaan	dan	aset	tetap	masing-
masing	 mengalami	 penurunan	 sebesar	 Rp554,-juta	 atau	 sekitar	 66,03%,	 sebesar	 Rp115,-juta	 atau	
sekitar	28,29%	dan	sebesar	Rp1.394,-juta	atau	sekitar	66,80%	
	
Posisi	keuangan	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	31	Desember	2013	
Jumlah	aset	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp7.229,-juta	mengalami	peningkatan	sebesar	
Rp3.290,-	juta	atau	sekitar	83,54%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp3.939,-	
juta,	peningkatan	tersebut	disebabkan	karena	peningkatan	kas	setara	kas,	piutang	usah	dan	aset	tetap	
masing-masing	 mengalami	 peningkatan	 sebesar	 Rp3.322,-	 juta	 atau	 sekitar	 806,64%,	 penurunan	
sebesar	Rp712,-	juta	atau	sekitar	45,89%	dan	peningkatan	sebesar	Rp611,-	juta	atau	sekitar	41,41%	
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Liabilitas	
Posisi	keuangan	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	31	Desember	2014	
Jumlah	liabilitas	pada	tanggal	31	Desember	2015	sebesar	Rp399,-	juta	mengalami	penurunan	sebesar	
Rp	1.142,-	juta	atau	sekitar	74,12%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp1.541,-	
juta,	 penurunan	 tersebut	 disebabkan	 karena	 penurunan	 utang	 usaha,	 utang	 pajak	 dan	 liabilitas	
pembiayaan	konsumen	(libilitas	jangka	panjang)	masing-masing	mengalami	penurunan	sebesar	Rp299	
juta	atau	sekitar	96,17%,	sebesar	Rp151,-juta	atau	sekitar	72,94%	dan	sebesar	Rp490,-	juta	atau	sekitar	
98,82%	
	
Posisi	keuangan	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	31	Desember	2013	
Jumlah	 liabilitas	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 sebesar	 Rp1.541,-	 juta	 mengalami	 peningkatan	
sebesar	 Rp246,-	 juta	 atau	 sekitar	 18,97%	dibandingkan	 dengan	 tanggal	 31	Desember	 2013	 sebesar	
Rp1.296,-	 juta,	 peningkatan	 tersebut	 disebabkan	 karena	 peningkatan	 utang	 usaha,	 utang	 pajak,	
liabilitas	 pembiayaan	 konsumen	 (liabilitas	 jangka	 pendek),	 libilitas	 pembiyaan	 konsumen	 (liabilitas	
jangka	panjang)	dan	liabilitas	imbalan	kerja	masing-masing	mengalami	peningkatan	sebesar	Rp49	juta	
atau	sekitar	16,72%,	sebesar	Rp92,-	juta	atau	sekitar	79,49%,	sebesar	Rp209,-	juta	atau	sekitar	84,79%,	
sebesar	Rp79,-	juta	atau	sekitar	19,04%,	dan	sebesar	Rp32,-	juta	atau	sekitar	99,24%.	
	
Ekuitas	
Posisi	keuangan	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	31	Desember	2014	
Jumlah	Ekuitas	pada	tanggal	31	Desember	2015	sebesar	Rp6.339,-	juta	mengalami	peningkatan	sebesar	
Rp651,-	juta	atau	sekitar	11,44%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp5.688,-	
juta,	 peningkatan	 tersebut	 disebabkan	 karena	 peningkatan	 pendapatan	 komprehensif	 lainnya	 dan	
saldo	laba	masing-masing	mengalami	peningkatan	sebesar	Rp5,-	juta	atau	sekitar	18,95%	dan	sebesar	
Rp646,-	juta	atau	sekitar	24,27%.	
	
Posisi	keuangan	31	Desember	2014	dibandingkan	dengan	31	Desember	2013	
Jumlah	Ekuitas	pada	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	Rp5.688,-	juta	mengalami	peningkatan	sebesar	
Rp3.045,-	juta	atau	sekitar	115,19%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2013	sebesar	Rp2.643,-	
juta,	peningkatan	tersebut	disebabkan	karena	peningkatan	modal	disetor,	pendapatan	komprehensif	
lainnya	 dan	 saldo	 laba	 masing-masing	 mengalami	 peningkatan	 sebesar	 Rp2.000,-	 juta	 atau	 sekitar	
200,00%,	sebesar	Rp28,-	juta	atau	sekitar	100,00%	dan	sebesar	Rp1.017,-	juta	atau	sekitar	61,88%.	
	
Kinerja	Keuangan	
	
Pendapatan	Neto	
Posisi	keuangan	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	31	Desember	2014	
Jumlah	 pendapatan	 neto	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015	 sebesar	 Rp14,763,-	 juta	 mengalami	
penurunan	sebesar	Rp6.781,-	juta	atau	sekitar	31,47%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	
sebesar	Rp21.543,-	juta,	penurunan	pada	pendapatan	jasa	service	
	
Laba	Bruto	
Posisi	keuangan	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	31	Desember	2014	
Jumlah	 laba	 bruto	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015	 sebesar	 Rp7.150,-	 juta	 mengalami	 penurunan	
sebesar	Rp3.798,-	juta	atau	sekitar	34,69%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	2014	sebesar	
Rp10.948,-	 juta,	 penurunan	 pada	 pendapatan	 neto	 dan	 beban	 pokok	 pendapatn,	 masing	 masing	
mengalami	 penurunan	 sebesar	 Rp6.781,-	 juta	 atau	 sekitar	 31,47%	 dan	 sebesar	 Rp2.983,-	 juta	 atau	
sekitar	28,15%	
	
Laba	Komprehensif	Periode	/	Tahun	Berjalan	
Posisi	keuangan	31	Desember	2015	dibandingkan	dengan	31	Desember	2014	
Jumlah	 laba	 komprehensif	 pada	 tanggal	 31	 Desember	 2015	 sebesar	 Rp2.651,-	 juta	 mengalami	
peningkatan	sebesar	Rp1.606,-	juta	atau	sekitar	153,79%	dibandingkan	dengan	tanggal	31	Desember	
2014	 sebesar	Rp1.044,-	 juta,	 peningkatan	 ini	 disebabkan	 karena	menurunnya	penjualan	umum	dan	
administrasi	sebesar	Rp5.436,-	juta	atau	sekitar	54,55%.	
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7. STRUKTUR	ORGANISASI	PERSEROAN	
	

	
	
	

8. Hubungan	Kepemilikan	Antara	Perseroan	dengan	Pemegang	Saham	Berbentuk	Badan	
Hukum	Perseroan	Terbatas	

	
Berikut	adalah	tabel	hubungan	pengurusan	dan	pengawasan	antara	Perseroan	dan	Pemegang	Saham:	
	

No.	 Nama	 Perseroan	
Entitas	Anak	 Pemegang	Saham	Perseroan	

TI	 OI	 IC	

1.	 Anita	Marta	 KU	 K	 K	 K	

2.	 Silvia	Sujanto	 KI	 -	 -	 -	
3.	 Anton	Santoso	 Du	 D	 D	 D	

4.	 Novi	Satriadi	 DI	 -	 -	 -	

	
Keterangan:	
KU	 :	Komisaris	Utama	 	 	
KI	 :	Komisaris	Independen	 	 	 	
DU		 :	Direktur	Utama	 	 	
D		 :	Direktur	
DI	 :	Direktur	Independen	
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9. DIAGRAM	HUBUNGAN	KEPEMILIKAN	PERSEROAN	&	PEMEGANG	SAHAM	
Berikut	 ini	 adalah	diagram	hubungan	kepemilikan	Perseroan	dengan	Pemegang	 Saham	sampai	dengan	
Prospektus	ini	diterbitkan.		
	

	
	
	
Berdasarkan	 	 table	 kepemilikan	 pemegang	 saham	 Perseroan	 tersebut	 diatas,	 Perseroan	
dikendalikan	oleh	Bapak	Anton	Santoso	selaku	pemegang	saham	PT	Prosperindo	Utama	sebagai	
ultime	holding	company,	dengan	aset	terkonsolidasi	secara	keseluruhan	dari		PT	Properindo	Utama	
sampai	 dengan	 Perseroan	 sebesar	 Rp40.333juta	 sehingga	 masih	 dibawah	 Rp100.000.000.000,-	
(seratus	 miliar	 Rupiah)	 sehingga	 berdasarkan	 ketentuan	 Peraturan	 Nomor	 IX.C.7	 Perseroan	
dikendalikan	oleh	Afiliasi	dan/atau	perusahaan	dengan	total	asset	kurang	dari	Rp100.000.000.000,-	
(seratus	miliar	Rupiah),	Atas	Penawaran	Umum	ini	jumlah	yang	ditawarkan	tidak	akan	melebihi	dari	
Rp40.000.000.000,-	 (empat	 puluh	 miliar	 Ripiah),	 atas	 hal	 tersebut	 Perseroan	 mengajukan	
Pernyataan	Pendaftaran	Penawaran	Umum	ini	dengan	mengikuti	Peraturan	Nomor	IX.C.7.	
	

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN	PENTING	DENGAN	PIHAK	KETIGA	
	

1. Perjanjian	Kerjasama	Pengadaan	dan	Jasa	No.	0012/SACME/04/V/2015	tertanggal	8	Desember	2015,	

ringkasan	perjanjian	antara	lain	sebagai	berikut: 
Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	CV	Semesta	Kontruksi	Indonesia	(“CV	SKI”)	

Objek	 :	 Jasa Pekerjaan SITAC pada lahan milik Pemerintah Daerah setempat 

maupun lahan milik umum    dan Jasa pekerjaan sipil, mekanikal dan 

elektrikal (CME) MCP yang menggunakan transmisi melalui Fibre Optic 

dan yang Non Fibre Optic.	

Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 Sejak	 Tanggal	 6	 Mei	 2013	 sampai	 salah	 satu	 pihak	 menyatakan	

ketidaksanggupannya	untuk	memperpanjang	perjanjian	ini	

Annys Santoso Anton	Santoso

PT	Prosperindo Utama

PT	Charnic Indonesia

PT	Okansa Indonesia PT	Indovest Central

Perseroan

PT	Telesys Indonesia

C

2,00% 98,00%

99,00% 1,00%

99,20%99,999% 00,80%00,001%

24,88% 75,12%

99,997% 00,003%
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Nilai	Objek	 :	 1.	Berdasarkan	kesepakatan	para	pihak	

	 	 2.	 Harga	 pekerjaan	 bersifat	 lumpsum	 dan	 sudah	 meliputi	 seluruh	

bagian	 yang	 diperlukan	 untuk	 pelaksanaan	 Pekerjaan	 termasuk	

bagian-bagian	yang	tidak	dinyatakan	secara	khusus,	namun	menurut	

sifatnya	menjadi	 tanggung	 jawab	CV.	 Semesta	Konstruksi	 Indonesia	

oleh	karenanya	tidak	ada	lagi	tuntutan	pembayaran	tambahan	diluar	

harga	Pekerjaan	kecuali	adanya	pekerjaan	tambahan	atas	Permintaan	

Perseroan	secara	tertulis	

	 	 3.	Perubahan	 atas	 Harga	 Pekerjaan	 dimungkinkan	 sebagai	 akibat	

adanya	perubahan	 lingkup	Pekerjaan	yang	disepakati	bersama	oleh	

Para	Pihak.	

Hak	CV	SKI		 :		 Memperoleh	pembayaran	atas	hasil	pekerjaan	yang	telah	selesai	

Kewajiban	CV	SKI		 :		 Melaksanakan	pekerjaan	menurut	perjanjian	ini	harus	sesuai	dengan	

syarat	 dan	 �ketentuan	 yang	 ditentukan	 oleh	 Perseroan	 termasuk	

namun	 tidak	 terbatas	pada	 spesifikasi	 teknis,	 gambar	dan	BoQ	dan	

syarat	umum	yang	berlaku	pada	bidang	pekerjaan	terkait.		

	Menyediakan	petugas/PIC	pelaksana	pekerjaan	dan	PIC	administrasi	

yang	terpisah	satu	sama	lainnya.		

Menyediakan	 sarana	 pendukung	 peralatan	 kerja	 sesuai	 dengan	

standar	keselamatan	kerja	dan	sesuai	persyaratan	dari	perseroan.	

Melakukan	 tindakan	 pencegahan	 maupun	 tindakan	 koordinasi	

dengan	pihak-pihak/instansi	 terkait	 yang	berwenang	 apabila	 dalam	

melaksanakan	pekerjaan	terdapat	hal-hal	yang	mencurigakan	antara	

lain	berupa	gangguan	keamanan	dan	atau	ketertiban	di	sekitar	site.		

Mengambil	 langkah	 dan	 tindakan	 yang	 perlu	 untuk	 mencegah	

timbulnya	 kecelakaan	 terhadap	 orang,	 kematian	 atau	 kerusakan	

terhadap	pihak	lain.	Dalam	hal	 ini	bertanggung	jawab	secara	penuh	

atas	 semua	 kerugian,	 klaim,	 gugatan	 dan/atau	 tuntutan	 yang	

mungkin	 timbul	 sebagai	 akibat	 dari	 kesalahan	 dan/atau	 kelalaian	

yang	 dilakukan	 oleh	 CV	 Semesta	 Konstruksi	 Indonesia	 termasuk	

pegawai-pegawainya,	 pekerja-pekerjanya	 ataupun	 orang	 yang	

pekerja	untuknya	selama	dalam	melaksanakan	pekerjaan.		

Melaksanakan,	menyelesaikan	dan	menyerahkan	pekerjaan	 kepada	

perseroan	 berdasarkan	 jangka	 waktu	 pekerjaan	 yang	 ditetapkan	

terlebih	dahulu	oleh	perseroan.	

Memberikan	 klarifikasi	 apabila	 terlambat	 dalam	 menyelesaikan	

pekerjaan	 yang	 dapat	 diterima	 oleh	 perseroan	 terhadap	

keterlambatan	tersebut	dengan	memberikan	laporan	dan	solusi	yang	

akan	dilakukan.	
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Melaksanakan	pekerjaan	sesuai	dengan	spesifikasi	dan	prosedur	yang	

ditetapkan	 oleh	 perseroan	 dan	melakukan	 serah	 terima	 pekerjaan	

kepada	 CV	 Semesta	 Konstruksi	 Indonesia	 sesuai	 dengan	 ketentuan	

perjanjian.	

Memenuhi	format	pelaksanaan	pekerjaan	dan	format	penagihan	atas	

pekerjaan	 sesuai	 dengan	 format	 yang	 diberikan	 oleh	 perseroan	

sebagaimana	terlampir	dalam	perjanjian.	 	

Dalam	hal	terdapat	kerusakan,	kesalahan,	cacat,	kelainan,	gangguan	

dan/atau	penyimpangan	 (termasuk	yang	bersifat	 tersembunyi)	atas	

hasil	 pekerjaan	 yang	 ditemukan	 pada	 saat	 uji	 fungsi,	 maka	 CV	

Semesta	 Konstruksi	 Indonesia	 wajib	 memberitahukan	 hal	 tersebut	

kepada	perseroan.	

Terhadap	kerusakan	tersebut,	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia	wajib	

memperbaiki	 dan	 menyelesaikan	 kerusakan	 dalam	 jangka	 waktu	

selambat-lambatnya	 2	 (dua)	 hari	 sejak	 ditemukannya	 kerusakan	

sebagaimana	terdapat	dalam	pemberitahuan	tertulis.	

Menanggung	seluruh	biaya	perbaikan	kerusakan	yang	dilakukan	oleh	

CV	 Semesta	 Konstruksi	 Indonesia	 dan	 memperbaiki	 kerusakan	

dengan	 cara	 apapun	 agar	 pekerjaan	 dapat	 terselesaikan	 sesuai	

dengan	spesifikasi	teknis	dan	gambar.	

Bertanggung	jawab	atas	segala	kerugian	yang	timbul	akibat	kelalaian	

dan/atau	kesalahan	desain,	material,	mutu,	perlengkapan	dan/atau	

peralatan	 lainnya	 yang	 dipergunakan	 oleh	 CV	 Semesta	 Konstruksi	

Indonesia	 menanggung	 biaya	 pengangkutan	 re-ekspor	 dan	 impor,	

pajak	 impor,	 custom	 clearance,	 serta	 transportasi	 lokal	 dan/atau	

biaya	 lain	 yang	mungkin	 timbul	 sebagai	 akibat	 dari	 perbaikan	 atas	

kerusakan	 dan/atau	 penggantian	 material	 atas	 pelaksanaan	

pekerjaan	atau	selama	masa	jaminan	pemeliharaan.	

	 	 Apabila	saat	pelaksanaan	pekerjaan	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia	

tidak	dapat	melaksanakan	karena	sebab	apapun,	maka	CV	Semesta	

Konstruksi	 Indonesia	wajib	memberitahukan	 secara	 tertulis	 kepada	

perseroan;	wajib	mengembalikan	segala	biaya	yang	telah	dibayarkan	

oleh	 perseroan	 sebelumnya	 kecuali	 untuk	 pekerjaan	 yang	 telah	

diselesaikan’	wajib	menanggung	sepenuhnya	dan	bertanggung	jawab	

penuh	 atas	 segala	 biaya	 yang	 telah	 dikeluarkan	 oleh	 CV	 Semesta	

Konstruksi	Indonesia	dalam	pelaksanaan	pekerjaan	pada	site	sehingga	

biaya-biaya	tersebut	tidak	dapat	ditagihkan	dengan	alasan	apapaun	

kepada	perseroan.	

Hak	Perseroan	 :		 Mendapatkan	hasil	atas	pekerjaan	dengan	baik	sesuai	dengan	syarat	

dan	�ketentuan	yang	berlaku	pada	perseroan	
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Mengawasi	dan	menegur	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia	atas	tidak	

terlaksananya	 pekerjaan	 yang	 menjadi	 tugas,	 kewajiban	 dan	

tanggungjawab	dari	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia.		

Sewaktu-waktu	memberitahukan	perubahan	atas	 syarat,	 ketentuan	

dan	 system	 yang	 diberlakukan	 kepada	 CV	 Semesta	 Konstruksi	

Indonesia	dalam	rangka	pelaksanaan	pekerjaan.					

Sewaktu-waktu	melakukan	evaluasi	dan	penilaian	atas	pelaksanaan	

pekerjaan	 berdasarkan	 syarat	 dan	 ketentuan	 serta	 sistem	 yang	

diberlakukan	oleh	perseroan	sebagai	bahan	pertimbanagn	perseroan	

terhadap	pemberian	kerja	keapda	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia.		

Sewaktu-waktu	 atas	 pertimbangannya	 sendiri	 melakukan	

pengakhiran	 perjanjian	 berdasarkan	 syarat	 dan	 ketentuan	 pada	

perjanjian	apabila	hasil	evalusi	sebagaimana	dimaksud	pasal	5	huruf	

d	perjanjian	 ini,	 yang	dilakukan	oleh	perseroan	 terdapat	keputusan	

bahwa	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia	tidak	memenuhi	syarat	dan	

ketentuan	serta	system	yang	berlaku	pada	perseroan.	

Melakukan	pemeriksaan	hasil	pekerjaan	yang	 telah	diselesaikan	CV	

Semesta	Konstruksi	Indonesia,	termasuk	namun	tidak	terbatas	pada	

pemeriksaan	seluruh	system,	konstruksi	dan/atau	spesifikasi	 teknis,	

dan	akan	meneliti	 laporan	 tertulis	 yang	diberikan	oleh	CV	 Semesta	

Konstruksi	Indonesia	setelah	melakukan	uji	fungsi.	

Menuntut	 kerugian	 dan	 meminta	 biaya	 kerusakan	 kepada	 CV	

Semesta	Konstruksi	Indonesia	apaabila	kerusakan	disebabkan	oleh	CV	

Semesta	Konstruksi	Indonesia.	

Menahan	 sisa	 pembayaran,	 memutuskan	 perjanjian,	 mencairkan	

jaminan	 yang	 diberikan	 dan/atau	 menunjuk	 pihak	 ketiga	 lainnya	

untuk	meneruskan	perjanjian	dengan	ketentuan	kelebihan	biaya	atas	

penerusan	 pekerjaan	 tersebut	 harus	 ditanggung	 CV	 Semesta	

Konstruksi	Indonesia	(apabila	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia	gagal	

dalam	menyelesaikan	pekerjaan).	

Membatalkan	 perjanjian	 secara	 sepihak	 tanpa	 adanya	 suatu	 klaim,	

tuntutan,	 gugatan	 dan/atau	 ganti	 kerugian	 dalam	 bentuk	 apapun	

apabila	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia	dalam	melakukan	pekerjaan	

tidak	memenuhi	jaminan	sebagaimana	dimaksud	dalam	perjanjian.	

Melakukan	penghentian	pekerjaan	pada	suatu	site	berdasarkan	suatu	

pertimbangan	 komersial	 tertentu	 dari	 perseroan	 atas	 permintaan	

dari	operator	(site	cancel).	

	

	

	



 
 

60 

	

Sewaktu-waktu,	 dengan	 tidak	 mengesampingkan	 syarat	 dan	

ketentuan	 yang	 terdapat	 dalam	 perjanjian,	 untuk	 melakukan	

pengambilalihan	pekerjaan	pada	suatu	site	berdasarkan	hasil	evaluasi	

dan	atas	pertimbangannya	sendiri	dari	perseroan	terhadap	kinerja	CV	

Semesta	Konstruksi	Indonesia	pada	site	terkait.	

Mengakhiri	perjanjian	secara	sepihak	apabila	CV	Semesta	Konstruksi	

Indonesia	 melakukan	 pelanggaran,	 kesalahan	 dan/atau	 kelalaian	

terhadap	 ketentuan	 dan/atau	 syarat	 pada	 perjanjian,	 atau	 CV	

Semesta	Konstruksi	Indonesia	menjadi	subjek	dalam	kasus	kepailitan,	

likuidasi,	ketidakmampuan	untuk	membayar	hutang-hutangnya	atau	

melanggar	 hukum,	 dimana	 kasus	 tersebut	 tidak	 dapat	 diselesaikan	

dalam	 jangka	 waktu	 30	 (tiga	 puluh)	 hari	 setelah	 mendapat	

pemberitahuan	tertulis	dari	perseroan.	

Menunjuk	pihak	ketiga	lain	untuk	meneruskan	pekerjaan	yang	belum	

diselesaikan	oleh	CV	Semesta	Konstruksi	Indonesia	

Kewajiban	Perseroan	 :	 Membayar	harga	pekerjaan	sejumlah	total	nilai	pekerjaan	yang	telah	

disepakati	�para	pihak.		

Sehubungan	 dengan	 segala	 pelaksanaan	 dan	 akibat	 perjanjian	 ini	

wajib	mematuhi	ketentuan	hukum	dan	peraturan	perundangan	yang	

berlaku.		

	

2. Perjanjian	Pinjam	Pakai	tanggal	1	Pebruari	2016,	ringkasan	perjanjian	antara	lain	:	

Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	PT	Charnic	Capital	(“CC”)	

Objek	Pekerjaan	 :	 Tanah	dan	Bangunan	seluas	178,33m2,	terletak	di	Menara	Sudirman,	

8th	floor,	Jalan	Jenderal	Sudirman	Kav.60,	Jakarta	12190.	

Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 3	tahun	sejak	tanggal	1	Januari	2016	sampai	dengan	1	Januari	2019.	

Nilai	Objek	 :	 (tidak	memiliki	nilai	karena	hanya	pinjam	pakai)	

Peruntukan	Objek	 :	 Kantor	

Hak	CC		 :		 Memperoleh	Objek	pinjam	pakai	setelah	perjanjian	berakhir	dengan	

kondisi	yang	baik		

Kewajiban	CC		 :		 Menyerahkan	bangunan	untuk	dipinjam	pakai	

Hak	Perseroan	 :		 Menggunakan	bangunan	sebagai	kantor	

Kewajiban	Perseroan	 :	 Memelihara	dan	menjaga	apa	yang	dipinjam-pakaikan	dengan	sebaik-

baiknya.	
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3. Perjanjian	 Kerjasama	 Pekerjaan	 Pengadaan	 dan	 Jasa	 No.0013-SACME/05/VIII/2015	 tertanggal	 21	

Agustus	2015,	ringkasan	perjanjian	antara	lain	:	

Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	PT	Tedsuko	Indonesia	(“PT	TI”)	

Objek	Pekerjaan	 :	 Jasa	Pekerjaan	SITAC	pada	lahan	milik	Pemerintah	Daerah	setempat	

maupun	lahan	milik	umum				dan	Jasa	pekerjaan	sipil,	mekanikal	dan	

elektrikal	 (CME)	 MCP	 yang	 menggunakan	 transmisi	 melalui	 Fibre	

Optic	dan	yang	Non	Fibre	Optic	

Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 Sejak	 Tanggal	 6	 Mei	 2013	 sampai	 salah	 satu	 pihak	 menyatakan	

ketidaksanggupannya	untuk	memperpanjang	perjanjian	ini	

Nilai	Objek	 :	 1.	Berdasarkan	kesepakatan	para	pihak	

	 	 2.	 Harga	 pekerjaan	 bersifat	 lumpsum	 dan	 sudah	 meliputi	 seluruh	

bagian	 yang	 diperlukan	 untuk	 pelaksanaan	 Pekerjaan	 termasuk	

bagian-bagian	yang	tidak	dinyatakan	secara	khusus,	namun	menurut	

sifatnya	menjadi	 tanggung	 jawab	CV.	 Semesta	Konstruksi	 Indonesia	

oleh	karenanya	tidak	ada	lagi	tuntutan	pembayaran	tambahan	diluar	

harga	Pekerjaan	kecuali	adanya	pekerjaan	tambahan	atas	Permintaan	

Perseroan	secara	tertulis	

	 	 3.	Perubahan	 atas	 Harga	 Pekerjaan	 dimungkinkan	 sebagai	 akibat	

adanya	perubahan	 lingkup	Pekerjaan	yang	disepakati	bersama	oleh	

Para	Pihak.	

Hak	PT	TI		 :		 Memperoleh	pembayaran	harga	pekerjaan	terhadap	hasil	pekerjaan	

yang	telah	selesai	dikerjakan.		

Kewajiban	PT	TI	 :		 Melakukan	 pekerjaan	 SITAC	 pada	 lahan	 milik	 Pemerintah	 Daerah	

setempat	maupun	 lahan	milik	 umum,	 termasuk	 dan	 tidak	 terbatas	

pada	 Site	 Investigation	 Survey	 (SIS),	 ijin	 warga,	 rekomendasi	 dari	

Lurah	 dan	 Camat	 pada	 Kelurahan	 dan	 Kecamatan	 setempat,	

pembayaran	 kompensasi	 kepada	 warga,	 pembuatan	 Berita	 Acara	

Negosiasi	 (BAN)	 dan	 Berita	 Acara	 Kesepakatan	 (BAK)	 untuk	 lahan	

sewa,	melakukan	 pembuatan	 perjanjian	 antara	 pemilik	 lahan	 (PKS)	

dengan	salah	satu	perusahaan	TGB	di	hadapan	notaris	dan	melakukan	

pengurusan	perijinan	(ijin	prinsip	dan/atau	IMB)	

Melakukan	pekerjaan	sipil,	mekanikal	dan	elektrikal	(CME)	MCP	yang	

menggunakan	 transmisi	 melalui	 Fibre	 Optic	 (FO)	 dan	 Non	 FO,	

termasuk	 namun	 tidak	 terbatas	 pad	 apekerjaan	 persiapan,	

pembuatan	konstruksi	pondasi	Microcell	Pole	(menara),	transportasi	

material	 menara,	 erection	 menara,	 pengadaan	 dan	 instalasi	 kabel	

tray,	 pengadaan	 dan	 instalasi	 rak,	 mekanikal	 dan	 elektrikal	 serta	

grounding,	 finishing,	 penyambungan	 catu	 daya	 listrik	 dari	 PT	

Perusahaan	 Listrik	 Negara	 (Persero)	 atau	 sumber	 listrik	 alternatif	

lainnya,	 pengujian	 teknis	 sampai	 dengan	 serah	 terima	 pekerjaan	

secara	keseluruhan.	
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Melaporkan	pelaksanaan	pekerjaan	kepada	Perseroan	secara	tertulis	

maupun	lisan.	

Apabila	 terjadi	 keterlambatan,	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	 wajib	

memberikan	klarifikasi	dengan	memberikan	laporan	dan	solusi	yang	

akan	dilakukan.	

Melaksanakan	 pekerjaan	 menurut	 perjanjian	 dan	 harus	 sesuai	

dengan	 syarat	 dan	 ketentuan	 yang	 ditentukan	 oleh	 Perseroan,	

termasuk	dan	tidak	terbatas	pada	spesifikasi	teknis,	gambar,	BoQ,	dan	

syarat	umum	yang	berlaku	pada	bidang	pekerjaan	terkait.	

Menyediakan	petugas/PIC	pelaksana	pekerjaan	dan	PIC	administrasi	

yang	terpisah	satu	sama	lainnya.	

Menyediakan	sarana	pendukung	peralatan	dan	perlengkapan	kerja,	

termasuk	 namun	 tidak	 terbatas	 pada	 peralatan	 keselamatan	 kerja	

sesuai	dengan	standar	keselamatan	kerja	dan	sesuai	persyaratan	dari	

perseroan.	

Mengambil	 langkah	 dan	 tindakan	 yang	 perlu	 untuk	 mencegah	

timbulnya	 kecelakaan	 terhadap	 orang,	 kematian	 atau	 kerusakan	

terhadap	pihak	lain.	Dalam	hal	 ini	bertanggung	jawab	secara	penuh	

atas	 semua	 kerugian,	 klaim,	 gugatan	 dan/atau	 tuntutan	 yang	

mungkin	 timbul	 sebagai	 akibat	 dari	 kesalahan	 dan/atau	 kelalaian	

yang	 dilakukan	 oleh	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	 termasuk	 pegawai-

pegawainya,	 pekerja-pekerjanya	 ataupun	 orang	 yang	 pekerja	

untuknya	selama	dalam	melaksanakan	pekerjaan.		

Melaksanakan,	menyelesaikan	dan	menyerahkan	pekerjaan	 kepada	

perseroan	 berdasarkan	 jangka	 waktu	 pekerjaan	 yang	 ditetapkan	

terlebih	dahulu	oleh	Perseroan.	

Memberikan	 klarifikasi	 apabila	 terlambat	 dalam	 menyelesaikan	

pekerjaan	 yang	 dapat	 diterima	 oleh	 Perseroan	 terhadap	

keterlambatan	tersebut	dengan	memberikan	laporan	dan	solusi	yang	

akan	dilakukan.	

Melaksanakan	pekerjaan	sesuai	dengan	spesifikasi	dan	prosedur	yang	

ditetapkan	 oleh	 perseroan	 dan	melakukan	 serah	 terima	 pekerjaan	

kepada	PT	Tedsuko	Indonesia	sesuai	dengan	ketentuan	perjanjian.	

Memenuhi	format	pelaksanaan	pekerjaan	dan	format	penagihan	atas	

pekerjaan	 sesuai	 dengan	 format	 yang	 diberikan	 oleh	 Perseroan	

sebagaimana	terlampir	dalam	perjanjian.	 	

Dalam	hal	terdapat	kerusakan,	kesalahan,	cacat,	kelainan,	gangguan	

dan/atau	penyimpangan	 (termasuk	yang	bersifat	 tersembunyi)	atas	

hasil	pekerjaan	yang	ditemukan	pada	saat	uji	fungsi,	maka	PT	Tedsuko	

Indonesia	wajib	memberitahukan	hal	tersebut	kepada	Perseroan.	
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Terhadap	 kerusakan	 tersebut,	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	 wajib	

memperbaiki	 dan	 menyelesaikan	 kerusakan	 dalam	 jangka	 waktu	

selambat-lambatnya	 2	 (dua)	 hari	 sejak	 ditemukannya	 kerusakan	

sebagaimana	terdapat	dalam	pemberitahuan	tertulis.	

Menanggung	seluruh	biaya	perbaikan	kerusakan	yang	dilakukan	oleh	

PT	 Tedsuko	 Indonesia	 dan	 memperbaiki	 kerusakan	 dengan	 cara	

apapun	agar	pekerjaan	dapat	terselesaikan	sesuai	dengan	spesifikasi	

teknis	dan	gambar.	

Bertanggung	jawab	atas	segala	kerugian	yang	timbul	akibat	kelalaian	

dan/atau	kesalahan	desain,	material,	mutu,	perlengkapan	dan/atau	

peralatan	 lainnya	 yang	 dipergunakan	 oleh	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	

menanggung	biaya	pengangkutan	re-ekspor	dan	impor,	pajak	impor,	

custom	clearance,	 serta	 transportasi	 lokal	dan/atau	biaya	 lain	 yang	

mungkin	 timbul	 sebagai	 akibat	 dari	 perbaikan	 atas	 kerusakan	

dan/atau	 penggantian	 material	 atas	 pelaksanaan	 pekerjaan	 atau	

selama	masa	jaminan	pemeliharaan.	

	 	 Apabila	saat	pelaksanaan	pekerjaan	PT	Tedsuko	Indonesia	tidak	dapat	

melaksanakan	 karena	 sebab	 apapun,	 maka	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	

wajib	 memberitahukan	 secara	 tertulis	 kepada	 Perseroan;	 wajib	

mengembalikan	 segala	 biaya	 yang	 telah	dibayarkan	oleh	perseroan	

sebelumnya	 kecuali	 untuk	 pekerjaan	 yang	 telah	 diselesaikan’	wajib	

menanggung	sepenuhnya	dan	bertanggung	jawab	penuh	atas	segala	

biaya	 yang	 telah	 dikeluarkan	 oleh	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	 dalam	

pelaksanaan	pekerjaan	pada	site	sehingga	biaya-biaya	tersebut	tidak	

dapat	ditagihkan	dengan	alasan	apapaun	kepada	Perseroan.�	

Hak	Perseroan	 :		 Mendapatkan	hasil	atas	pekerjaan	dengan	baik	sesuai	dengan	syarat	

dan	ketentuan	yang	berlaku	pada	Perseroan.	

Mengawasi	 dan	 menegur	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	 atas	 tidak	

terlaksananya	 pekerjaan	 yang	 menjadi	 tugas,	 kewajiban	 dan	

tanggung	jawab	PT	Tedsuko	Indonesia.	

Dapat	 sewaktu-waktu	 memberitahukan	 perubahan	 atas	 syarat,	

ketentuan	 dan	 system	 yang	 diberlakukan	 kepada	 PT	 Tedsuko	

Indonesia	 dalam	 rangka	 pelaksanaan	 pekerjaan	 oleh	 PT	 Tedsuko	

Indonesia.	

Dapat	 sewaktu-waktu	 melakukan	 evaluasi	 dan	 penilaian	 atas	

pelaksanaan	 pekerjaan	 berdasarkan	 syarat	 dan	 ketentuan	 serta	

sistem	 yang	 diberlakukan	 oleh	 Perseroan	 sebagai	 bahan	

pertimbangan	bagi	perseroan	terhadap	pemberian	pekerjaan	kepada	

PT	Tedsuko	Indonesia.	
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Dapat	 sewaktu-waktu	 atas	 pertimbangannya	 sendiri	 untuk	

melakukan	pengakhiran	perjanjian	berdasarkan	syarat	dan	ketentuan	

pada	perjanjian.	

Melakukan	pemeriksaan	hasil	 pekerjaan	 yang	 telah	diselesaikan	PT	

Tedsuko	 Indonesia,	 termasuk	 namun	 tidak	 terbatas	 pada	

pemeriksaan	seluruh	system,	konstruksi	dan/atau	spesifikasi	 teknis,	

dan	 akan	meneliti	 laporan	 tertulis	 yang	 diberikan	 oleh	 PT	 Tedsuko	

Indonesia	setelah	melakukan	uji	fungsi.	

Menuntut	kerugian	dan	meminta	biaya	kerusakan	kepada	PT	Tedsuko	

Indonesia	apaabila	kerusakan	disebabkan	oleh	PT	Tedsuko	Indonesia.	

Menahan	 sisa	 pembayaran,	 memutuskan	 perjanjian,	 mencairkan	

jaminan	 yang	 diberikan	 dan/atau	 menunjuk	 pihak	 ketiga	 lainnya	

untuk	meneruskan	perjanjian	dengan	ketentuan	kelebihan	biaya	atas	

penerusan	 pekerjaan	 tersebut	 harus	 ditanggung	 PT	 Tedsuko	

Indonesia	(apabila	PT	Tedsuko	Indonesia	gagal	dalam	menyelesaikan	

pekerjaan).	

Membatalkan	 perjanjian	 secara	 sepihak	 tanpa	 adanya	 suatu	 klaim,	

tuntutan,	 gugatan	 dan/atau	 ganti	 kerugian	 dalam	 bentuk	 apapun	

apabila	 PT	 Tedsuko	 Indonesia	 dalam	 melakukan	 pekerjaan	 tidak	

memenuhi	jaminan	sebagaimana	dimaksud	dalam	perjanjian.	

Melakukan	penghentian	pekerjaan	pada	suatu	site	berdasarkan	suatu	

pertimbangan	 komersial	 tertentu	 dari	 Perseroan	 atas	 permintaan	

dari	operator	(site	cancel).	

Sewaktu-waktu,	 dengan	 tidak	 mengesampingkan	 syarat	 dan	

ketentuan	 yang	 terdapat	 dalam	 perjanjian,	 untuk	 melakukan	

pengambilalihan	pekerjaan	perseroan	site	berdasarkan	hasil	evaluasi	

dan	 atas	 pertimbangannya	 sendiri	 dari	 pihak	 perseroan	 terhadap	

kinerja	PT	Tedsuko	Indonesia	pada	site	terkait.	

Mengakhiri	perjanjian	secara	sepihak	apabila	PT	Tedsuko	 Indonesia	

melakukan	 pelanggaran,	 kesalahan	 dan/atau	 kelalaian	 terhadap	

ketentuan	 dan/atau	 syarat	 pada	 perjanjian,	 atau	 PT	 Tedsuko	

Indonesia	 menjadi	 subjek	 dalam	 kasus	 kepailitan,	 likuidasi,	

ketidakmampuan	 untuk	 membayar	 hutang-hutangnya	 atau	

melanggar	 hukum,	 dimana	 kasus	 tersebut	 tidak	 dapat	 diselesaikan	

dalam	 jangka	 waktu	 30	 (tiga	 puluh)	 hari	 setelah	 mendapat	

pemberitahuan	tertulis	dari	Perseroan.	

	 	 Menunjuk	pihak	ketiga	lain	untuk	meneruskan	pekerjaan	yang	belum	

diselesaikan	oleh	PT	Tedsuko	Indonesia.	

Kewajiban	Perseroan	 :	 Membayar	harga	pekerjaan	sejumlah	total	nilai	pekerjaan	yang	telah	

disepakati	para	pihak.	
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Mematuhi	 ketentuan	 hukum	 dan	 peraturan	 perundang-undangan	

yang	berlaku.	

	 	 Sehubungan	 dengan	 segala	 pelaksanaan	 dan	 akibat	 perjanjian	 ini	

wajib	mematuhi	ketentuan	hukum	dan	peraturan	perundangan	yang	

berlaku	

	

4. Perjanjian	 Kerjasama	 Pekerjaan	 Pengadaan	 dan	 Jasa	 No.	 0014-SACME/06/XII2015	 tertanggal	 8	

Desember	2015,	ringkasan	perjanjian	antara	sebagai	berikut	:	

Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	Syahrul	Rachmad	(“Syahrul”)	

Objek	Pekerjaan	 :	 Jasa	Pekerjaan	SITAC	pada	lahan	milik	Pemerintah	Daerah	setempat	

maupun	lahan	milik	umum				dan	Jasa	pekerjaan	sipil,	mekanikal	dan	

elektrikal	(CME)	MCP	yang	menggunakan	tranmisi	melalui	Fibre	Optic	

dan	yang	Non	Fibre	Optic.	

Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 Sejak	 Tanggal	 6	 Mei	 2013	 sampai	 salah	 satu	 pihak	 menyatakan	

ketidaksanggupannya	untuk	memperpanjang	perjanjian	ini	

Nilai	Objek	 :	 1.	Berdasarkan	kesepakatan	para	pihak	

	 	 2.	 Harga	 pekerjaan	 bersifat	 lumpsum	 dan	 sudah	 meliputi	 seluruh	

bagian	 yang	 diperlukan	 untuk	 pelaksanaan	 Pekerjaan	 termasuk	

bagian-bagian	yang	tidak	dinyatakan	secara	khusus,	namun	menurut	

sifatnya	menjadi	 tanggung	 jawab	CV.	 Semesta	Konstruksi	 Indonesia	

oleh	karenanya	tidak	ada	lagi	tuntutan	pembayaran	tambahan	diluar	

harga	Pekerjaan	kecuali	adanya	pekerjaan	tambahan	atas	Permintaan	

Perseroan	secara	tertulis	

	 	 3.	Perubahan	 atas	 Harga	 Pekerjaan	 dimungkinkan	 sebagai	 akibat	

adanya	perubahan	 lingkup	Pekerjaan	yang	disepakati	bersama	oleh	

Para	Pihak	

	

Hak	Syahrul	 :		 Memperoleh	pembayaran	harga	pekerjaan	terhadap	hasil	pekerjaan	

yang	telah	selesai	dikerjakan.		

Kewajiban	Syahrul	 :		 Melaksanakan	 Pekerjaan	 menurut	 Perjanjian	 menurut	 syarat	 dan	

ketentuan	 yang	 ditentukan	 oleh	 Perseroan,	 termasuk	 namun	 tidak	

terbatas	pada	Spesifikasi	Teknis,	Gambar	dan	BoQ,	dan	syarat	umum	

yang	berlaku	pada	bidang	Pekerjaan	terkait.	

Menyediakan	petugas/PIC	Pelaksana	Pekerjaan	dan	PIC	Administrasi	

yang	terpisah	satu	sama	lainnya;	

Menyediakan	sarana	pendukung	peralatan	dan	perlengkapan	kerja,	

termasuk	 namun	 tidak	 terbatas	 pada	 peralatan	 keselamatan	 kerja	

sesuai	dengan	standar	keselamatan	kerja	dan	sesuai	persyaratan	dari	

Perseroan;	
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Melakukan	 tindakan	 pencegahan	 maupun	 tindakan	 koordinasi	

dengan	pihak-pihak/instansi	 terkait	 yang	berwenang	 apabila	 dalam	

melaksanakan	Pekerjaan	terdapat	hal-hal	yang	mencurigakan	antara	

lain	berupa	gangguan	keamanan	dan/atau	ketertiban	di	sekitar	Site;	

Mengambil	 langkah	 dan	 tindakan	 yang	 perlu	 untuk	 mencegah	

timbulnya	 kecelakaan	 terhadap	 orang,	 kematian	 atau	 kerusakan	

terhadap	pihak	lain.	Juga	bertanggungjawab	secara	penuh	atas	semua	

kerugian,	 klaim,	 gugatan	 dan/atau	 tuntutan	 yang	 mungkin	 timbul	

sebagai	akibat	dari	kesalahan	dan/	atau	kelalaian	yang	dilakukan	oleh	

Sdr.	 Syahrul	 Rachmad	 termasuk	 pegawai-pegawainya,	 pekerja-

pekerjanya	 ataupun	 orang	 yang	 bekerja	 untuknya	 selama	 dalam	

melaksanakan	Pekerjaan;	

	 	 Mematuhi	 ketentuan	 hukum	 dan	 peraturan	 perundangan	 yang	

berlaku	selama	pelaksanaan	perjanjian	dan	akibatnya.�	

Hak	Perseroan	 :		 Mendapatkan	hasil	atas	pekerjaan	dengan	baik	sesuai	dengan	syarat	

dan	ketentuan	yang	berlaku	pada	perseroan.	

Mengawasi	 dan	 menegur	 Sdr.	 Syahrul	 Rachmad	 atas	 tidak	

terlaksananya	 pekerjaan	 yang	 menjadi	 tugas,	 kewajiban	 dan	

tanggung	jawab	Sdr.	Syahrul	Rachmad		

Dapat	 sewaktu-waktu	 memberitahukan	 perubahan	 atas	 syarat,	

ketentuan	 dan	 sistem	 yang	 diberlakukan	 kepada	 Sdr.	 Syahrul	

Rachmad	 dalam	 rangka	 pelaksanaan	 pekerjaan	 oleh	 Sdr.	 Syahrul	

Rachmad.	

Dapat	 sewaktu-waktu	 melakukan	 evaluasi	 dan	 penilaian	 atas	

pelaksanaan	 pekerjaan	 berdasarkan	 syarat	 dan	 ketentuan	 serta	

sistem	 yang	 diberlakukan	 oleh	 perseroan	 sebagai	 bahan	

pertimbangan	bagi	perseroan	terhadap	pemberian	pekerjaan	kepada	

Sdr.	Syahrul	Rachmad.	

	 	 Dapat	 sewaktu-waktu	 atas	 pertimbangannya	 sendiri	 untuk	

melakukan	pengakhiran	perjanjian	berdasarkan	syarat	dan	ketentuan	

pada	perjanjian.	

Kewajiban	Perseroan	 :	 Membayar	harga	pekerjaan	sejumlah	total	nilai	pekerjaan	yang	telah	

disepakati	para	pihak.	

Sehubungan	 dengan	 segala	 pelaksanaan	 dan	 akibat	 perjanjian	 ini	

wajib	mematuhi	ketentuan	hukum	dan	peraturan	perundangan	yang	

berlaku.		
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5. Kontrak	Kerja	Engineering,	Procurement	&	Construction	(EPC)	serta	Akuisisi	Lahan	dan	Manajemen	

Proyek	dalam	Pembangunan	Infrastruktur	Menara	Bersama	Telekomunikasi	Nomor:	003/KONTRAK-

EPC/CMI-PMP/X/2014	tanggal	13	Oktober	2014	beserta	Addendum	Pertama	tertanggal	24	Februari	

2015	dan	Addendum	Keduanya	tertanggal	14	Agustus	2015,	ringkasan	perjanjian	antara	lain	sebagai	

berikut	:	

Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	PT	Centratama	Menara	Indonesia	(“CMI”)	

Objek	Pekerjaan	 :	 Pekerjaan	manajamen	proyek,	pekerjaan	akusisi	lahan	(SAR,	SITAC,	&	

IMB),	pekerjaan	sipil,	mekanikal	dan	elektrikal	(CME,	TOWER	&	PLN),	

dan	pekerjaan	fasilitas	umum	
Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 -	Pekerjaan	makro	Site	

	 	 1.	Site	Acqusition	Report	12	hari	kalender	
	 	 2.	Site	Acquisiton	Services	40	hari	kalender.	
	 	 3.	Civil,	Mechanical	dan	Electrical	46	hari	kalender	
	 	 4.	Ijin	mendirikan	bangunan	Tower	90	hari	kalender	
	 	 -	Pekerjaan	Mikro	Site	
	 	 1.	Site	Acquisiton	report	12	hari	kalender	
	 	 2.	Site	Acqusition	services	35	hari	kalender	
	 	 3.	Civil,	mechanical	dan	electrical	30	hari	kalender	
	 	 4.		Ijin	mendirikan	bangunan	60	hari	kalender	

	 	 -	Pekerjaan	kolaksi	Makro	Site	28	hari	kalender	
	 	 -	Pekerjaan	Kolokasi	Mikro	18	hari	kalender	

Nilai	Objek	 :	 Total Rp 3.800.000.000.-	

Hak	CMI	 :		 CMI dapat membatalkan semua PO yang telah dikeluarkan apabila 

Perseroan tidak dapat menyelesaikan tahapan pekerjaan sebagaimana 

telah diatur dalam (lampiran-4) kontrak ini..		

Kewajiban	CMI	 :		 CMI	 menanggung	 seluruh	 biaya	 untuk	 pengawas	 lapangan	 dalam	

melaksanakan	pengawasan	pekerjaan	dan	serah	terima	sebagaimana	

dimaksud	 dalam	 Pasal	 14	 (serah	 terima	 pekerjaan)	 bagian	 B	 dari	

kontrak,	 kecuali	 hal-hal	 yang	 berhubungan	 dengan	 perlengkapan	

pengawas	lapangan	di	lingkungan	kerja	Perseroan	menjadi	tanggung	

jawab	Perseroan	untuk	penyediaannya.	

	�� � Nilai	 yang	 tercantum	 dalam	 PO	 merupakan	 harga	 yang	 harus	

dibayarkan	oleh	CMI	kepada	Perseroan,	termasuk	Pajak	Pertambahan	

Nilai	sebesar	10%,	yang	ditentukan	oleh	harga	standar,	sebagaimana	

terlampir	 dalam	 bagian	 B	 dari	 Kontrak	 ini,	 yang	 dikalikan	 dengan	

koefisien	area,	yang	disepakati	oleh	para	pihak	dimana	lahan	berada	

untuk	pemenuhan	semua	kewajiban	dan	tanggung	jawab	Perseroan	

berdasarkan	Kontrak.	
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Hak	Perseroan	 :		 Mendapat	 pembayaran	 atas	 Nilai	 yang	 tercantum	 dalam	 PO,	 yang	

harus	 dibayarkan	 oleh	 CMI	 kepada	 Perseroan,	 termasuk	 Pajak	

Pertambahan	Nilai	sebesar	10%,	yang	ditentukan	oleh	harga	standar,	

sebagaimana	terlampir	dalam	bagian	B	dari	Kontrak	ini,	yang	dikalikan	

dengan	koefisien	area,	yang	disepakati	oleh	para	pihak	dimana	lahan	

berada	 untuk	 pemenuhan	 semua	 kewajiban	 dan	 tanggung	 jawab	

Perseroan	berdasarkan	Kontrak.	

Kewajiban	Perseroan	 :	 Perseroan	wajib	melaksanakan	dan	menyelesaikan	pekerjaan	sesuai	

dengan	ketentuan	dari	persyaratan	dalam	kontrak.	

	 	 Perseroan	juga	wajib	melakukan	seluruh	tindakan	dan	melaksanakan	

hal	apapun	yang	diperlukan	agar	Perseroan	dapat	melaksanakan	dan	

memenuhi	kewajiban-kewajibannya	sebagaimana	disyaratkan	dalam	

kontrak,	 termasuk,	 namun	 tidak	 terbatas	 pada,	 melakukan	

perencanaan,	spesifikasi,	fabrikasi	dan/atau	pemasokan,	pengiriman,	

konstruksi,	 mendapatkan	 perizinan,	 melakukan	 pemasangan,	

pengujian,	 commissioning	 seluruh	 barang	 pasokan	 dan	 pekerjaan	

yang	 berdasarkan	 kontrak	 wajib	 dilakukan	 dan	 didapatkan	 sesuai	

dengan	spesifikasi	teknis	dan	ketentuan	lain	dalam	kontrak	

	 	 Pekerjaan	 wajib	 dilaksanakan	 oleh	 Perseroan	 sesuai	 dengan	

spesifikasi	teknis.	

	 	 Perseroan	harus	menyelesaikan	pekerjaan	sesuai	dengan	jadwal	kerja	

yang	telah	disepakati	dalam	perjanjian.	

	 	 Selama	 pelaksanaan	 pekerjaaan,	 Perseroan	 wajib	 atas	 biayanya	

sendiri,	 mengambil	 segala	 langkah	 dan	 tindakan	 yang	 perlu	 untuk	

mencegah	timbulnya	kerugian	terhadap	orang	dan	harta	benda	milik	

CMI	serta	pihak	lainnya.	

	 	 Perseroan	wajib	menaati	ketentuan-ketentuan	hukum	dan	peraturan	

perundang-undangan	dan	kebijaksanaan	pemerintah	yang	berlaku	di	

Indonesia.		

	 	 Perseroan	 wajib	 menaati	 seluruh	 peraturan	 dan	 kewajiban	 yang	

ditetapkan	 oleh	 pihak	 yang	 berwenang	 kepada	 CMI	 maupun	

ketentuan-ketentuan	yang	ditetapkan	oleh	CMI	sehubungan	dengan	

pengadaan	dan	Instalasi	menara	serta	pelaksanaan	dan	penyelesaian	

pekerjaan.	

	 	 Perseroan	wajib	memperoleh	segala	perizinan	yang	diperlukan	untuk	

pelaksanaan	kontrak,	dan	menanggung	biaya	yang	diperlukan	dalam	

memperoleh	dan	memelihara	segala	perizinan	tersebut	

	 	 Dalam	 melaksanakan	 pekerjaan,	 Perseroan	 wajib	 menggunakan	

produk-produk	 dan	 jasa-jasa	 nasional	 termasuk	 asuransi,	 tenaga	
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kerja,	 transportasi	 darat,	 laut,	 udara,	 dan	 sumber-sumber	 lainnya	

yang	 dapat	 dipergunakan	 untuk	 menyelesaikan	 pekerjaan.	 Apabila	

hal-hal	tersebut	tidak	terdapat	di	Indonesia	atau	tidak	praktis	untuk	

digunakan,	 Perseroan	 dapat	 menggunakan	 produksi	 dan	 jasa	 dari	

sumber	lain.	

	 	 Perseroan	wajib	atas	biayanya	sendiri,	mengasuransikan	para	pihak,	

pekerjaan,	 dan	 subkontraktornya,	 atas	 risiko	 atau	 kerugian	 yang	

timbul	dari	 tuntutan	yang	dapat	diajukan	oleh	pihak	ketiga	 sebagai	

akibat	 dari	 tindakan-tindakan	 Perseroan,	 pegawai-pegawainya,	

ataupun	orang-orang	yang	bekerja	untuknya	dalam	pelaksanaan	dan	

penyelesaian	 pekerjaan,	 baik	 yang	 disengaja	 maupun	 karena	

kelalainnya,	 yang	 menimbulkan	 kerugian	 terhadap	 harta	 dan/atau	

nyawa	pihak	ketiga.	Asuransi	harus	ditutup	pada	perusahaan	Asuransi	

Nasional	 Indonesia	 	 atau	 perusahaan	 asuransi	 lain	 yang	 disetujui	

sebelumnya	oleh	CMI.	

	 	 Perseroan	wajib,	 atas	biayanya	 sendiri,	mengasuransikan	pekerjaan	

atas	segala	 risiko	atau	kerugian	pada	perusahaan	Asuransi	Nasional	

Indonesia	atau	perusahaan	asuransi	 lain	 yang	disetujui	 sebelumnya	

oleh	CMI,	perseroan	wajib	menjamin	dan	menyebabkan	dilakukannya	

penggantian	bahan	baku	yang	hilang	atau	rusak,	baik	atas	biayanya	

sendiri	 maupun	 dengan	 menggunakan	 hasil	 klaim	 asuransi.	

Penggantian	bahan	baku	tersebut	harus	digunakan	sedemikian	rupa	

sehingga	 waktu	 penyelesaian	 pekerjaan	 instalasi	 menara,	

sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	5	(waktu	penyelesaian	pekerjaan)	

pada	bagian	B	dari	Kontrak,	sejauh	mungkin	tidak	berubah.	

	 	 Perseroan	wajib	melakukan	dan	tetap	menjaga	dilakukannya	tindakan	

pengamanan	 dan	 pencegahan	 yang	 diperlukan,	 termasuk,	 namun	

tidak	terbatas	pada,	dengan	melaksanakan	program	pengawasan	dan	

pengujian	 yang	 senantiasa	 memenuhi	 peraturan	 perundang-

undangan	 yang	 berlaku,	 untuk	 menjaga	 keamanan	 lokasi	 dan	

pelaksanaan	 pekerjaan,	 serta	 seluruh	 kegiatan	 di	 lokasi,	 dan	 untuk	

mencegah	kecelakaan,	kerusakan,	maupun	gangguan	terhadap	orang	

maupun	harta	benda.	

	 	 Perseroan	 wajib	 menaati	 semua	 perintah	 CMI	 atau	 pengawas	

lapangan	 atau	 pihak	 yang	 berwenang	 sehubungan	 dengan	

penyimpanan	material	yang	mudah	terbakar,	dan	wajib	menyimpan	

semua	material	tersebut	sedemikian	rupa	sehingga	tidak	menghalangi	

jalan	masuk	atau	menyebabkan	kerusakan	pada	harta	benda.	Tempat	

penyimpanan	material	 tersebut	wajib	dijaga	dengan	baik	dan	harus	

selalu	bersih	sepanjang	waktu.	
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	 	 Dalam	 melaksanakan	 pekerjaan,	 Perseroan	 wajib	 berusaha	

semaksimal	mungkin	agar	gangguan	yang	mungkin	 terjadi	 terhadap	

bisnis/usaha	CMi,	lingkungan,	masyarakat	atau	pihak	lain	diupayakan	

sekecil	mungkin.	Untuk	mengurangi	gangguan	yang	mungkin	terjadi,	

Perseroan	wajib,	namun	tidak	terbatas	pada,	melakukan	kerja	sama	

dan	berkoordinasi	dengan	pihak-pihak	lain	yang	terkait.	

	 	 Perseroan	 wajib	 menempatkan	 atau	 menyimpan,	 membuang	 atau	

menyingkirkan,	 peralatan	 atau	material	 atau	 bahan	 baku	 lain	 yang	

tersisa,	Perseroan	wajib	membersihkan	dan	memindahkan	dari	lokasi	

setiap	sampah	dan	kotoran	yang	tersisa	dari	atau	sehubungan	dengan	

pelaksanaan	pekerjaan.	

	 	 Perseroan	 wajib,	 atas	 biayanya	 sendiri,	 menyediakan	 semua	

peralatan	 untuk	 pelaksanaan	 dan	 penyelesaian,	 Perseroan	 wajib	

menjamin	tersedianya	dan	dapat	berfungsinya	dengan	baik	peralatan	

untuk	pelaksanaan	pekerjaan	 	 	

	

	
6. Perjanjian	untuk	Jasa	Investigasi	Lokasi,	Akuisisi	Lokasi,	Pekerjaan	Sipil	Mekanikal	dan	Elektrikal	serta	

Jasa-Jasa	Terkait	Menara	Lainnya	No	005/CEO-PTI/ADD-3/SACME/X/13	tanggal	25	Oktober	2013		

Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	PT	Profesional	Telekomunikasi	Indonesia	(“PTI”)	

Objek	Pekerjaan	 :	 Jasa	 Akuisisi	 Lokasi	 dan	 Investigasi	 Lokasi	 dan/atau	 Pekerjaan	 Sipil,	

Mekanikal	 dan	 Elektrikal	 dan/atau	 Pekerjaan-pekerjaan	 terkait	

menara	lainnya	termasuk	tetapi	tidak	terbatas	pada	audit	lokasi,	jasa	

konsultasi	 teknik,	 jasa	 pekerjaan	 kolokasi,	 jasa	 perkuatan	 menara,	

pekerjaan	 yang	 berhubungan	 dengan	 kelistrikan,	 jasa	 pengurusan	

perizinan	 serta	 pekerjan-pekerjaan	 lainnya	 yang	merupakan	 subjek	

dari	Purchase	Order.		

Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 Sejak	24	Oktober	2013	sampai	dengan	30	Juni	2017.	

Nilai	Objek	 :	 Berdasarkan	Purchase	Order	(“PO”).	

Hak	PTI	 :		 Menerbitkan	 Purchase	 Order	 (PO)	 kepada	 Perseroan	 sebelum	

dilaksanakannya	�atau	dimulainya	suatu	pekerjaan	oleh	kontraktor.	

Meminta	 informasi	 atau	 penawaran	 dan	 mengadakan	 perikatan	

dengan	 pihak	 ketiga	 manapun	 dengan	 persyaratan	 dan	 ketentuan	

yang	 sama	ataupun	berbeda	dengan	 yang	diatur	 dalam	kontrak	 ini	

tanpa	 kewajiban	 untuk	 memberikan	 pemberitahuan	 sebelumnya	

kepada	kontraktor.		

Melakukan	perubahan	lingkup	pekerjaan,	gambar,	desain,	spesifikasi	

teknis,	cara	pengangkutan,	tempat	dan/atau	waktu	penyerahan	dan	

tambahan	atau	pengurangan	pekerjaan	yang	tercantum	dalam	PO.		

Membatalkan	PO	setiap	saat	sebelum	dikeluarkannya	BAST.	
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Mengakhiri	 suatu	 PO	 tanpa	 memberikan	 penggantian	 atau	

konpensasi	 dalam	 bentuk	 apapun	 kepada	 perseroan	 fan	 untuk	

menunjuk	pihak	lain	untuk	meneruskan	pekerjaan.		

Memotong	 dari	 jumlah	 yang	 harus	 dibayar	 dari	 kekurangan	 yang	

dimaksud	dalam	klausula	3.10.		

Melakukan	 kompensasi	 atau	 perjumpaan	 hutang	 atas	 kelebihan	

pembayaran	yang	telah	dilakukan	kepada	perseroan	atas	pekerjaan	

lain	 yang	 telah	 dilaksanakan	 perseroan	 yang	 belum	 dibayar	 PT	

Profesional	Telekomunikasi	Indonesia.		

Memberikan	persetujuan	perpanjangan	masa	PO.	

Memberikan	persetujuan	tertulis	keapda	perseroan	untuk	melakukan	

perjanjian	dengan	subkontraktor	dan/atau	pihak	lainnya.				

Memberikan	denda	sebesar	1	%	dari	harga	pekerjaan	per	lokasi	untuk	

setiap	hari	keterlambatan	perseroan.	

Memberikan	 denda	 yang	 dikenakan	 klien	 PT	 Profesional	

Telekomunikasi	Indonesia.	

Kewajiban	PTI	 :		 Melakukan	 pembayaran	 atas	 pekerjaan	 dan	 jasa-jasa	 yang	

dilaksanakan	oleh	Perseroan	sesuai	dengan	PO	yang	bersangkutan.		

Hak	Perseroan	 :		 Mengajukan	permohonan	tertulis	untuk	perpanjangan	masa	PO	

	 	 Akses	 kepada	 subkontraktor	 untuk	 pembukuan,	 arsip,	 laporan,	

rekening	dan	dokumen	pendukung	jika	diperlukan	untuk	memenuhi	

kewajibannya	berdasarkan	ketentuan	ini.	

Kewajiban	Perseroan	 :	 Melaksanakan	 dan	 meyelesaikan	 pekerjaan	 dengan	 kemampaun	

professional	�sebaik-baiknya	dengan	standard	dan	praktek	 industry	

yang	 terbaik	 oleh	 dan	 melalui	 karyawan	 yang	 berkualitas	 dan	

Subkontraktor	 yang	 disetujui	 sesuai	 dengan	 kontrak	 ini,	 PO	 dan	

Spesifikasi	 teknis	 yang	 ditentukan	 dari	 waktu	 ke	 waktu	 oleh	 PT	

Profesional	Telekomunikasi	Indonesia		

	 	 Memberikan	seluruh	dokumen	kepada	PT	Profesional	Telekomunikasi	

Indonesia	untuk	perhitungan	biaya	akibat	pembatalan	PO	

Mengembalikan	 kelebihan	 pembayaran	 kepada	 PT	 Profesional	

Telekomunikasi	 Indonesia	 dalam	 waktu	 14	 (empat	 belas)	 hari	

kalender	 setelah	 pemberitahuan	 PT	 Profesional	 Telekomunikasi	

Indonesia	 akibat	 tidak	 terselesaikannya	 pekerjaan	 kontraktor	 atau	

dialihkannya	pekerjaan	kontraktor	kepada	pihak	ketiga	lainnya	atau	

karena	alasan	lain	apapun.		

Memberikan	 jaminan	 untuk	 bagian	 pekerjaan	 yang	 telah	 selesai	

dilaksanakan	sesuai	dengan	PO	dan	kontrak	ini.			
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Bertanggung	 jawab	 penuh	 atas	 tindakan	 dan	 pekerjaan	 yang	

dilakukan	oleh	karyawannya	dan	subkontraktornya	yang	berwenang.		

Memberikan	 kepada	 PT	 Profesional	 Telekomunikasi	 Indonesia	

laporan	status	tertulis	secara	berkala	sesuai	deangan	perkembangan	

pekerjaan	 dalam	 bentuk	 dan	 waktu	 yang	 ditentukan	 oleh	 PT	

Profesional	Telekomunikasi	Indonesia.		

Bertanggungjawab	 untuk	 semua	 pembayaran	 yang	 berhubungan	

dengan	bea	cukai,	pajak	penjualan,	pajak	ekspor/impor	atau	biaya,	

pungutan,	 retribusi,	 pajak	 dan	 beban	 lainnya	 termasuk	 pajak	

penghasilan	(kecuali	PPN)	yang	timbul	dari	kontrak	ini.		

Dengan	 biayanya	 sendiri	 mengasuransikan	 seluruh	 perangkat	 dan	

pekerjaan	untuk	segala	risiko	di	perusahaan	asuransi	yang	terkemuka	

sesuai	persetujuan	PT	Profesional	Telekomunikasi	Indonesia		

Dengan	 biayanya	 sendiri	mengasuransikan	 kerugian	 dan	 kerusakan	

yang	 mungkin	 timbul	 sebagai	 akibat	 dari	 tindakan,	 kelalaian	 atau	

pekerjaaan	perseroan	atau	karyawannya	atau	subkontraktornya.	

Membebaskan		PT	Profesional	Telekomunikasi	Indonesia	dari	segala	

tuntutan,	 kerugian,	 kewajiban,	pengeluaran	atau	biaya	akibat	 tidak	

memiliki	asuransi.		

Menyerahkan	 polis	 asuransi	 kepada	 PT	 Profesional	 Telekomunikasi	

Indonesia.	

Mewajibkan	subkontraktor	untuk	memiliki	asuransi.		

Menyerahkan	 seluruh	 dokumen	 dan	 material	 sehubungan	 dengan	

pekerjaan	dan	jasa-jasa	termasuk	tetapi	tidak	terbatas	pada	dokumen	

pendukung	SITAC,	PO,	rekening,	dokumen	teknis,	permohonan	 izin,	

perizinan,	 persetujuan,	 lisensi	 dan	 dokumen	 lain	 yang	 dibuat	 oleh	

kontraktor	atau	subkontraktornya	yang	lansung	atau	tidak	langsung	

berhubungan	deangan	pekerjaan.		

Menyimpan	 pembukuan,	 arsip,	 laporan,	 rekening	 dan	 dokumen	

pendukung	sehubungan	deangan	pekerjaan	dan	jasa-jasa	lain	untuk	

jangka	waktu	5	(lima)	tahun	sejak	tanggal	dibuatnya.		

Membayar	 denda	 sesuai	 pasal	 14	 ayat	 (1)	 dan	 14	 ayat	 (2)	 karena		

keterlambatan	pengerjaan.		

Bertanggungjawab	 untuk	 pencegahan	 terhadap	 kerugian,	 terhadap	

kerugian,	dan	kerugian	PT	Profesional	Telekomunikasi	Indonesia.		

Melakukan	 penggantian	 kerugian	 yang	 dibayarkan	 oleh	 PT	

Profesional	Telekomunikasi	Indonesia.		

Dilarang	 memberikan	 hadiah	 keapda	 pegawai	 PT	 Profesional	

Telekomunikasi	Indonesia		
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Dilarang	melakukan	tindakan	yang	tidak	jujur	atau	menipu.		

Menjaga	 kerahasiaan	 informasi	 sehubungan	 dengan	 PT	 Profesional	

Telekomunikasi	Indonesia	dan	afiliasinya.		

	 	 Dilarang	 memperkerjakan	 pegawai	 PT	 Profesional	 Telekomunikasi	

Indonesia.	

	
7. Master	Purcahase	Agreement	No.	MPAIDN2912100105XFA,	ringkasan	perjanjian	ini	antara	lain	:		

Para	Pihak	 :	 Perseroan	 dan	 PT	 Huawei	 Tech	 Investment	 (“HTI”)dan	 PT	 Huawei	

Services	(“HS”)	

Objek	Pekerjaan	 :	 Jasa	teknik	dan	produk	outsourcing.		

Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 5	tahun	sejak	1	Oktober	2012	sampai	dengan	1	Oktober	2017.	

Nilai	Objek	 :	 Berdasarkan	Purchase	Order	(“PO”)	dari	Huawei.	

Hak	HTI	dan	HS	 :		 Mengeluarkan	PO	kepada	Perseroan	

	 	 Mengeluarkan	perubahan	pada	PO	melalui	Variation	Order	(“VO”)	

	 	 Memperbarui,	merevisi,	 atau	menambahkan	 dokumen	 yang	 terkait	

lampiran	 MPA	 ini	 dan	 peraturan	 kualitas	 teknik	 lainnya	 yang	

dinyatakan	dalam	SOW	atau	RFQ	yang	berlaku	dan	setiap	pembaruan,	

revisi	atau	suplemen	tambahan	sewaktu-waktu	tanpa	pemberitahuan	

kepada	Perseroan	

Kewajiban	HTI	dan	HS	 :		 Melakukan	 pembayaran	 kepada	 Perseroan	 berdasarkan	 PO	 yang	

sudah	disepakati.		

Menyediakan	 dokumen	 produk	 dan	 teknik	 yang	 relevan	 untuk	

melaksanakan	perjanjian	ini.		

Huawei	 akan	 mengganti	 bagian	 yang	 rusak	 pada	 produk	 yang	

disediakan	 huawei	 dengan	

biaya	sendiri.	

Huawei	 akan	melakukan	 pembayaran	 kepada	 subkontraktor	 sesuai	

dengan	SOW	atau	SRF		yang	berlaku	

	 	 Menunjuk	 Project	 Manager	 Huawei	 untuk	 mengelola	 kinerja	

perseroan	berdasarkan	Perjanjian	ini.	

Hak	Perseroan	 :		 Tidak	bekerja	berdasarkan	PO	yang	sah	

	 	 Melakukan	 pemberitahuan	 untuk	menolak	 atau	menerima	 PO	 dari	

Huawei.		

	 	 Menerima	 pembayaran	 atas	 PO	 yang	 sudah	 dilaksanakan	 dari	

Huawei.		

	 	 Memberikan	pemberitahuan	kepada	Huawei	mengenai	pembayaran	

dalam	jangka	waktu	25	hari	sebelum	tanggal	pembayaran	

Kewajiban	Perseroan	 :	 Menunjuk	 Manger	 Proyek	 subkontraktor	 untuk	 memberikan	 dasar	

keputusan	 sepanjang	 hari	 yang	 dibutuhkan	 setiap	 hari	 untuk	

melaksanakan	layanan.	
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Menyediakan	 daftar	 karyawan	 yang	 kompeten	 dan	 cukup	 untuk		

melakukan	layanan		pada	saat	penandatangan	SOW	atau	SRFQ	berlaku	

dan	 menyimpan	 daftar	 pembaharuan	 selama	 waktu	 	 pelaksanaan	

layanan.		

mempersiapkan	 dan	 mengatur	 diperlukan	 data	 proyek,	 alat-alat,	

aparat,	kendaraan	dan	lain-lain	sebagaimana	diatur	dalam	SOW	atau	

RFQ	yang	berlaku.	

Dengan	biaya	sendiri	memperoleh	semua	persetujuan	pemerintah	dan	

daerah,	izin,	persetujuan,	lisensi	dan	dokumen	lainnya	yang	diperlukan	

untuk	pelaksanaan	perjanjian	 ini	 dan	mematuhi	 semua	hukum	yang	

relevan,	peraturan	dan	praktek.	

Tidak	berkomunikasi	dengan	pelanggan	sehubungan	dengan	Layanan	

dan/atau	Kerja	tanpa	persetujuan	tertulis	dari	Huawei.		

Menggunakan	 upaya	 yang	 terbaik	 untuk	 menjaga	 kepentingan	 dan	

citra	 Huawei	 dan	 Konsumen,	 dan	 untuk	 menjaga	 hubungan	 baik	

dengan	Konsumen	setiap	saat.	

Mengamati	 sistem	 manajemen	 semua	 Huawei	 secara	 ketat	 selama	

jangka	waktu	Perjanjian.	

Tidak	mengubah	teknik	dan	tenaga	teknis	selama	pelaksanaan	layanan	

tanpa	persetujuan	tertulis	Huawei.	

Memenuhi	 ketentuan	 yang	 berlaku	 dari	 lampiran	 MPA	 ini	 dan	

peraturan	 kualitas	 teknik	 lainnya	 yang	 dinyatakan	 dalam	 SOW	 atau	

RFQ	 yang	 berlaku	 dan	 setiap	 pembaruan,	 revisi	 atau	 suplemen	

tambahan.		

Tidak	 akan	 menawarkan,	 memberi	 atau	 setuju	 untuk	 memberikan	

hadiah,	komisi,	atau	insentif	dalam	bentuk	apapun	kepada	karyawan	

Huawei	 untuk	 tujuan	mengamankan	 perjanjian	 ini	 atau	 keuntungan	

tidak	beralasan,	bantuan,	atau	insentif	dari	Huawei	selama	Perjanjian	

ini.	 Setiap	 pelanggaran	 ini	 oleh	 perseroan,	 karyawannya	 atau	 orang	

lain	yang	bekerja	untuk	perseroan	dapat	mengakibatkan	pemutusan	

Perjanjian	 ini	 dengan	Huawei	dengan	 segera,	dan	biaya	 yang	 timbul	

akibat	 pengakhiran	 tersebut	 akan	 menjadi	 tanggung	 jawab	 dari	

perseroan	tersebut.	Setiap	pelanggaran	ketentuan	ini	oleh	Perseroan	

juga	dapat	mengakibatkan	tuntutan	pidana	berdasarkan	hukum	yang	

berlaku.	

	 	 Memberikan	 surat	 kuasa	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 dewan	 direksi	

mengenai	daftar	penandatangan	resmi	untuk	semua	dokumen	yang	

akan	 dijalankan	 atas	 nama	 Perseroan,	 termasuk,	 namun	 tidak	

terbatas	pada,	Perjanjian	ini	dan	faktur	yang	Perseroan	harus	menjaga	

daftar	ini	setiap	saat.	�	
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8. Statement	of	Work	No.	 SOWIDN2914051609FSB	dan	amandemen	pertama	 tanggal	 15	 September	

2014	dan	Amandemen	Kedua	dan	ketiga	tanggal	1	oktober	2014,	ringkasan	perjanjian	ini	antara	lain	

:	

	Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	PT	Huawei	Tech	Investment	(“HTI”)	

Objek	Pekerjaan	 :	 Layanan	untuk	(i)	Site	Acquisition,	IMB	&	CP	(ii)	Kontruksi	CME	dan	(iii)	

koneksi	PLN		

Jangka	waktu	Perjanjian	 :	 5	tahun	sejak	1	Oktober	2012	sampai	dengan	1	Oktober	2017.	

Nilai	Objek	 :	 USD	1,498,430.	

Hak	HTI		 :		 Menerbitkan	 PO	 berdasarkan	 lampiran	 1.1	 tentang	 harga	

subcontract,	1.2	tentang	�peraturan	PO		

Memindahkan	wilayah	kerja	perseroan	berdasarkan	keputusannya.	

Meninjau	harga	sub	kontrak	 jika	harga	pengiriman	 jasa	penyediaan	

jasa	pekerja	menurun	drastis.		

Meninjau	 harga	 sub	 Kontrak	 bersama	 perseroan	 jika	 faktor	 harga	

pasar	berubah	drastis	dan	secara	signifikan	mempengaruhi	harga	sub	

Kontrak.		

	 	 Mengatur	tim	lain	untuk	menyelesaikan	perbaikan	segera	dan	biaya	

apapun	untuk	cacat	/	hambatan	tersebut	pembetulan	harus	diotong	

dari	 pembayaran	 Perseroan	 apabila	 perseroan	 terlambat	 untuk	

memberpaiki	kualitas	sesuai	jangka	waktu	yang	ditentukan.	�	

Kewajiban	HTI	 :		 Memberikan	 pembayaran	 berdasarkan	 metode	 pembayaran	 yang	

sudah	disepakati.		

Hak	Perseroan	 :		 Mendapatkan	 pembayaran	 PO	 berdasarkan	 metode	 pembayaran	

yang	disepakati.		

Kewajiban	Perseroan	 :	 Mematuhi	pemindahan	wilayah	kerja	dari	keputusan	huawei.	

	 	 Melaksanakan	PO	yang	diterbitkan	Huawei	dengan	memperhatikan	

Peraturan	PO	�yang	disepakati.		

Menyerahkan	dokumen	pembayaran	yang	memenuhi	syarat	kepada	

Huawei.	

Meningkatkan	kesadaran	kualitas	dan	memperbaiki	tingkat	kualitas,	

peningkatan	 baik	 mengurangi	 biaya	 dan	 dampak	 negatif	 yang	

ditimbulkan	dari	cacat	mutu.	

inspeksi	diri	semua	langkah	kerja	dan	materi	yang	diberikan	selama	

pelaksanaan	 proyek	 dan	 penerimaan	 sesuai	 spesifikasi,	 gambar	

desain	 dan	 kebutuhan	 Huawei,	 memperbaiki	 cacat	 sendiri	 selama	

peningkatan	pemeriksaan	dengan	biaya	sendiri.		
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	 	 Setiap	 cacat	 mutu	 yang	 ditemukan	 di	 selama	 pemeriksaan	

berlangsung,	kualitas	audit	secara	acak,	RFI	inspeksi	atau	PAT	inspeksi,	

subkontraktor	akan	memperbaiki	mereka	dalam	di	batas	waktu	yang	

pasti	 dan	 Ketidakberhasilan	 akan	 mendapatkan	 hukuman	 sesuai	

aturan	yang	disepakati.	�	

	 	
9. Genset	 Overhaul	 Maintenance	 Contract	 (Kontrak	 Pemeliharaan	 Pemeriksaan	 Genset)	 No.	

S11D2012050402WBF2	dan	amandemen	pertama	tanggal	4	Mei	2012	antara	PT	ZTE	Indonesia	dan	
Perseroan,	ringkasan	perjanjian	ini	antara	lain	:	

Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	PT	ZTE	Indonesia		

Objek	Pekerjaan	 :	 Penyediaan	 jasa	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 lampiran	 2	 kontrak,	

menyediakan	 hal-hal	 penting	 terkait	 pemeliharaan	 pemeriksaan	

genset.	

Jangka	waktu	 :	 Jangka	Waktu	Pekerjaan	sesuai	dengan	PO	

Nilai	objek	 :	 Rp259.611.000,-	

Hak	PT	XTE	Indonesia	 :	 -	Menerima	pemenuhan	dan pertanggungjawaban Pekerjaan dari 

Perseroan sesuai dengan Spesifikasi Teknik (Technical 

Specification) 

	 	 -	 Menerima	 penanggungan	 kerugian	 atau	 kerusakan	 yang	 terjadi	

akibat	kelalaian	Perseroan;	

	 	 -	 Menghentikan	 Perjanjian	 dan	 menunjuk	 pihak	 lain	 untuk	

melanjutkan	 Pekerjaan	 yang	 tersisa	 jika	 Perseroan	 gagal	

melaksanakan	Pekerjaan	sesuai	dengan	Pasal	9	Perjanjian;	

Kewajiban	PT	XTE	Indonesia	:	 -	Mengajukan Purchase Order (PO) kepada Perseroan; 

	 	 Menyusun	Pembayaran	sesuai	dengan	syarat	dan	ketentuan	di	dalam	

Perjanjian;	

	 	 -Melakukan	pembayaran	Pekerjaan	sesuai	dengan	Perjanjian;	

	 	 -Menunjuk	Pengawas	Lapangan	(Field	Supervisor)	untuk	mengawasi	

jalannya	Pekerjaan;	

	 	 -Menjaga	 kerahasiaan	 informasi	 apa	 pun	 terkait	 dengan	 Perseroan	

dan	 hanya	 menggunakan	 informasi	 tersebut	 untuk	 implementasi	

Perjanjian	ini;	

	 	 -Menyediakan	 diagram	 struktur	 organisasi	 proyek,	 memastikan	

manajer	 proyek,	 coordinator	 harian,	 dan	 anggota	 lain	 menurut	

metode	dalam	Perjanjian;	

Hak	Perseroan	 :	 -Mendapatkan pembayaran PO berdasarkan metode 

pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian; 
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Kewajiban Perseroan : -Memahami seluruh ruang lingkup Pekerjaan dan 

bertangungjawab untuk melaksanakannya dan memenuhi 

Pekerjaan tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknik (Technical 

Specification), serta untuk menyampaikan dalam kondisi yang 

lengkap, dan dapat menjalankan dan berfungsi secara 

komersial, dan bisa diterima  PT ZTE Indonesia sesuai dengan 

syarat dan ketentuan Perjanjian; 

  -Mempekerjakan ahli-ahli atau profesional lain dalam hal 

menjalankan Pekerjaan, termasuk juga menjamin bahwa para 

ahli/profesional tersebut dapat menjalankan Pekerjaannya 

secara professional dengan tingkat keahlian dan tanggung 

jawab sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh seorang 

Subkontraktor yang berlisensi/berpengalaman sesuai 

persetujuan PT ZTE Indonesia; 

  -Menyediakan seluruh peralatan, baik peralatan spesifik, 

pengganti, material, peralatan habis pakai, maupun suku 

cadang yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan Pekerjaan; 

  -Menanggung seluruh resiko atas kerugian/kerusakan apa pun 

terhadap peralatan-peralatan tersebut sebelum Acceptance 

Certificate. 

  -Menanggung seluruh kerugian PT ZTE Indonesia dan segala 

kerusakan apabila Perseroan gagal memenuhi kewajiban yang 

dituangkan dalam Perjanjian; 

  -Mengadakan Uji Field Acceptance yang disaksikan oleh 

Pengawas Lapangan dari PT ZTE Indonesia; 

  -Mematuhi peraturan-peraturan dan regulasi yang berlaku 

terkait Keamanan dan Keselamatan Kerja; 

  -Menjaga kerahasiaan informasi apa pun terkait dengan PT ZTE 

Indonesia dan hanya menggunakan informasi tersebut untuk 

implementasi Perjanjian ini; 

  -Menyediakan diagram struktur organisasi proyek, memastikan 

manajer proyek, coordinator harian, dan anggota lain menurut 

metode dalam Perjanjian; 

 
10. Kerangka	 Perjanjian	 Pokok	 untuk	 Sub-kontrak	 TI+NPO+MINI	 CME+Project	 Management	 No.	

4400019981	(ID-PRO-04-C2104)	tanggal	1	Mei	2014,	ringkasan	perjanjian	ini	antara	lain	:	

Para	Pihak	 :	 Perseroan	dan	PT	Nokia	Solution	And	Networks	Indonesia		

Objek	Pekerjaan	 :	 Jasa	Pelayanan.	

Jangka	Waktu	 :		 Tahun	2015-2016	

Nilai	Pekerjaan	 :		 Rp152.478.700,-	
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Hak	PT	Nokia	Solution	And	Networks	Indonesia		

	 :-	 PT	 Nokia	 Solution	 And	 Networks	 Indonesia	 memiliki	 hak	 untuk	

mengambil	 alih	 pekerjaan	 yang	 disediakan	 oleh	 Perseroan	 apabila	

Perseroan	 gagal	 melaksanakan	 pekerjaan	 sebagaimana	 yang	 telah	

diperjanjikan,	 tidak	 memenuhi	 standar	 yang	 ditentukan	 dalam	

perjanjian	 dan	 dengan	 pemberitahuan	 sebelumnya	 kepada	

Perseroan,	 PT	 Nokia	 Solution	 And	 Networks	 Indonesia	 dapat	

mengalihkan	pekerjaan	ke	Pihak	Ketiga	untuk	melakukan	pekerjaan	

sesuai	dengan	standar	yang	ditentukan	oleh	PT	Nokia	Solution	And	

Networks	Indonesia,	

	 	-		 PT	Nokia	Solution	And	Networks	Indonesia	dapat	melakukan	diskresi	

dalam	menentukan	 per	 PT	Nokia	 Solution	And	Networks	 Indonesia	

atau	tidaknya	pekerjaan	tambahan	yang	dilakukan.	

	 	-	 PT	 Nokia	 Solution	 And	 Networks	 Indonesia	 memiliki	 hak	 untuk	

mengontrol	kualitas	proses	yang	diterapkan	disite	oleh	Perseroan	dan	

memiliki	 hak	 untuk	 menyelenggarakan	 test	 secara	 acak	 untuk	

menjamin	bahwa	Perseroan	telah	menerapkan	standar	kualitas	yang	

ditentukan	dalam	perjanjian.	

	 -	 PT	 Nokia	 Solutions	 and	 Networks	 Indonesia	 memiliki	 hak	 untuk	

mengontrol		

	 -	 PT	Nokia	 Solutions	 and	Networks	 Indonesia	 sewaktu-waktu	 berhak	

mengadakan	inspeksi	secara	 langsung	atau	melalui	pihak	ke-3	(tiga)	

yang	berwenang	ke	Perseroan.		

	 -	 PT	Nokia	 Solutions	 and	Networks	 Indonesia	 berhak	 sewaktu-waktu	

melarang	 Perseroan	 untuk	 bekerja	 dengan	 sub-kontrak	 atau	 pihak	

ketiga	apabila	menurut	PT	Nokia	Solutions	and	Networks	Indonesia,	

Sub-kontrak	atau	pihak	ketiga	tersebut	tidak	cakap	dalam	melakukan	

pekerjaan	tersebut.	
	

Kewajiban	PT	Nokia	Solutions	and	Networks	Indonesia:	

	 -	 PT	 Nokia	 Solutions	 and	 Networks	 Indonesia	 harus	 membayar	

Perseroan	dalam	jangka	waktu	60	hari	sejak	diterimanya	invoice.	

	 -	 PT	Nokia	Solutions	and	Networks	Indonesia	harus	memberikan	Nokia	

Networks	 Equipment	 ke	 gudang	 Perseroan	 atau	 tempat	 lain	 yang	

ditentukan	sesuai	dengan	jadwal	pengantaran	yang	telah	ditentukan.	

	 -	 Nokia	harus	menyediakan	dokumentasi	manual	dan	semua	dokumen	

yang	 berkaitan	 dengan	 prosedur	 pemenuhan	 pekerjaan	 kepada	

Perseroan.	
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	 -	 Nokia	harus	memberitahukan	Perseroan	apabila	terdapat	perubahan	

dokumen	dan	segera	memberikan	perbaikannya	kepada	Perseroan.	

	 -	 Apabila	site	dimiliki	atau	ditempati	Nokia,	Nokia	harus	memberikan	

persediaan	yang	cukup	kepada	Perseroan	untuk	dapat	melaksanakan	

pekerjaan	pada	site.	

	 -	 PT	 Nokia	 Solutions	 and	 Networks	 Indonesia	 harus	 menyediakan	

sistem	 pelaporan	 untuk	 setiap	 kontrak	 kerja	 sebagaimana	 diatur	

dalam	Pasal	14.	
	

Hak	Perseroan	 :-	 Perseroan	 berhak	menerima	 pemabayaran	 dalam	 jangka	 waktu	 60	

hari	sejak	diterimanya	invoice.	

	 	-	 Perseroan	 berhak	 mendapat	 pemberitahuan	 apabila	 terdapat	

perubahan	dokumen.	

	 	-	 Perseroan	 berhak	 mendapat	 dokumentasi	 manual	 dan	 semua	

dokumen	 yang	 berkaitan	 dengan	 prosedur	 pemenuhan	 pekerjaan	

kepada	Perseroan	
	

Kewajiban	Perseroan	 :	

	 	-	 Perseroan	 dangan	 segera	 mengirimkan	 pesanan	 tidak	 lebih	 dari	 1	

(satu)	hari	kerja	sejak	menerima	pesanan	dari	PT	Nokia	Solutions	and	

Networks	Indonesia,	mengkonffirmasi	atau	menolak	pesanan	apabila	

tidak	sesuai	dengan	perjanjian	ini	

	 	-	 Perseeroan	tidak	memiliki	hak	untuk	menolak	pesanan	kecuali	secara	

material	 pesanan	 tidak	 sesuai	 dengan	 syarat	 dan	 ketentuan	 pada	

perjanjian	ini.	

	 	-	 Perseroan	hanya	boleh	melakukan	pekerjaan	yang	ditentukan	dalam	

perjanjian	proyek	dan	perjanjian	ini.	

	 	-	 Apabila	dalam	ruang	lingkup	pekerjaan	yang	diatur	dalam	perjanjian	

proyek	 berubah	 dalam	 masa	 perjanjian,	 PT	 Nokia	 Solutions	 and	

Networks	 Indonesia	 dan	 Peseroan	 harus	 mneyesuaikan	 perjanjian	

proyek	dengan	mengacu	pada	pasal	6	perjanjian	ini.	

	 	-	 Perseroan	 harus	 melaksanakan	 pekerjaan	 dengan,	 cermat	 dan	

cekatan,	 efisien,	 professional,	 dan	 memenuhi	 standar	 yang	

ditentukan	 dalam	 perjanjian	 ini,	 perjanjian	 proyek	 dan	 peraturan	

perundang-undangan	yang	berlaku.	

	 	-	 Perseroan	harus	bertanggung	jawab	secara	penuh	dan	bertanggung	

jawab	 atas	 segala	 resiko	 dan	 kerugian	 dari	 awal	 pekerjaan	 sampai	

berakhirnya	pekerjaan.	
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	 	-	 Perseroan	 harus	 melaksanakan	 pekerjaan	 berdasarkan	 waktu	 yang	

ditentukan,	 apabila	 waktu	 yang	 ditentukan	 telah	 disetujui	 dalam	

perjanjian	 proyek,	 Perseroan	 harus	 bertanggung	 jawab	 atas	 segala	

resiko	dan	biaya	tambahan	yang	timbul,	serta	izin	yang	telah	habis.	

	 -	 Perseroan	 harus	 bertanggung	 jawab	 memberitahukan	 kepada	 PT	

Nokia	Solutions	and	Networks	Indonesia	secara	tertulis	apabila	terjadi	

keterlambatan	 dan	 akibat	 dari	 keterlambatan	 dalam	 pelaksanaan	

pekerjaan	perjanjian	ini.	

	 	-	 Apabila	 Perseroan	 gagal	 memenuhi	 pekerjaan	 yang	 telah	

diperjanjikan	 maka	 Perseroan	 harus	 membayar	 sebesar	 5	 %	 (lima	

persen)	perminggu	dengan	maksimal	pembayaran	20	%	 (dua	puluh	

persen)	ke	PT	Nokia	Solutions	and	Networks	Indonesia	dari.	

	 	-	 Perseroan	harus	menyusn	akses	ke	site	langsung	ke	customer.	Dalam	

hal	 penyusunan	 akses	 tersebut	 Perseroan	 harus	 mematuhi	 segala	

peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku	

	 	-	 Perseroan	 harus	 memastikan	 bahwa	 tidak	 akan	 ada	 gangguan	

terhadap	 customer	 terkait	 proyek	 yang	 sedang	 dikerjakan	 dan	

Perseroan	 harus	 memberitahu	 PT	 Nokia	 Solutions	 and	 Networks	

Indonesia	untuk	meminimalisir	gangguan	yang	terjadi.	

	 	-	 Perseroan	 harus	 bertanggung	 jawab	 terkait	 pengurusan	 harian	

pekerjaan.	

	 	-	 Perseroan	 harus	 menjamin	 bahwa	 mereka	 memiliki	 manager	 yang	

bertanggung	jawab	atau	perwakilan	yang	berwenang	pada	perjanjian	

pekerjaan	ini.	

	 	-	 Sebelum	melakukan	perubahan	permintaan	 yang	 berkaitan	 dengan	

pekerjaan	 PT	 Nokia	 Solutions	 and	 Networks	 Indonesia	 harus	

memberitahukan	 Perseroan	 dan	 Perseroan	 setelah	 menerima	

pemberitahuan	 dalam	 jangka	 waktu	 3	 (tiga)	 hari	 harus	

memberitahukan	 kepada	 sub-kontrak	 mengenai	 produk	 pekerjaan,	

proposal,	dan	nilai	kontrak	

	 	-	 Perseroan	 menjamin	 semua	 hasil	 test	 sebaik	 dokumen	 yang	

diperlukan	sebagai	prosedur	atau	instruksi	pekerjaaan	yang	terdapat	

dalam	folder	site.	

	 	-	 Perseroan	 bertanggung	 jawab	 untuk	 memperbaiki	 kerusakan	 yang	

terjadi,	 yang	 berhubungan	 dengan	 prosedur	 penerimaan	 dalam	

jangka	waktu	3		(tiga)	hari	sejak	diberitahukan	adanya	kerusakan.	

	 	-	 Perseroan	 bertanggung	 jawab	 terhadap	 pajak,	 tugas	 dan	 biaya	

pekerjaan	 termasuk	 dan	 tidak	 terbatas	 pajak	 perusahaan,	

pemotongan	pajak,	 pajak	 konsumsi	 dan	pajak	 lainnya,	 tugas,	 upah,	

dan	lain-lain.	
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	 	-	 Perseroan	harus	memberikan	invoice	kepada	PT	Nokia	Solutions	and	

Networks	 Indonesia	 sesuai	 dengan	 format,	 isi	 dan	 data	 pendukung	

yang	ditentukan	oleh	PT	Nokia	Solutions	and	Networks	Indonesia.			

	 	-	 Peseroan	harus	memberikan	seluruh	 invoice	 	 tidak	 lebih	atau	sama	

dengan	90	(sembilan	puluh)	hari	sejak	pekerjaan	selesai	

	

11. KETERANGAN	TENTANG	TRANSAKSI	TRANSAKSI	DENGAN	PIHAK	AFILIASI	
	
Sifat	hubungan	dengan	Pihak	Berelasi	
	
Pihak-pihak	berelasi	 Sifat	Hubungan	 Transaksi	
Adi	Wibowo	Adisaputro	 Personil	manajemen	kunci	 Gaji	dan	Tunjangan	lainnya	
Anton	Santoso	 Personil	manajemen	kunci	 Gaji	dan	Tunjangan	lainnya	

 
Adi Wibowo Adisaputro sebelum adanya akta No.10 tanggal 17 Juni 2016 adalah pemegang saham utam 
dan komisaris Perseroan, sedangkan Anton Santoso sampai prospectus ini diterbitkan adalah Pemegang 
saham secara tidak langsung dan merupakan Direktur Utama Perseroan 
 

12. KETERANGAN	MENGENAI	ASET	PERSEROAN	
a. Benda	Tidak	Bergerak	

Perseroan	tidak	memiliki	suatu	bidang	tanah	dan	bangunan	sehubungan	dengan	kegiatan	usahanya,	
sedangkan	untuk	menjalankan	kegiatan	usahanya	Perseroan	telah	melakukan	perjanjian	pinjam-pakai	
atas	kantor	yang	beralamat	di	Gedung	Menara	Sudirman	Lantai	8	Lot	A,	Jalan	Jenderal	Sudirman	Kav	
60,	Kelurahan	Senayan,	Kecamatan	Kebayoran	Baru,	Jakarta	Selatan.		

b. Benda	Bergerak	
Perseroan	memiliki	benda-benda	bergerak	sebagai	berikut	:	
Penyertaam	Saham	Dalam	Anak	Perseroan	
Perseroan	memiliki	penyertaan	saham	dalam	:	
PT Telesys Indonesia (”TI”) sebanyak 29.999 (dua puluh sembilan ribu sembian ratus sembilan puluh 
sembilan) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham TI nomor 9 tanggal 
27 Januari 2016, dibuat oleh Vestina Ria Kartika, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Anggaran Dasar TI dari Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.03-0007030 tertanggal 
28 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-
0011826.AH.01.11.TAHUN 2016 tertanggal 28 Januari 2016. 

	

13. Asuransi	
Perseroan	tidak	memiliki	asuransi	atas	nama	Perseroan.		
Asuransi	untuk	PT	Telesysy	Indonesia	yang	saat	ini	masih	berlaku	adalah	:	
Polis	kendaraan	bermotor	yang	dikeluarkan	oleh	PT	Asuransi	Raksa	pada	tanggal	18	Pebruari	2014,	dengan	
rincian	sebagai	berikut	:	

a. Nama	tertanggung	 :	PT	Bank	Jasa	Jakarta	(GP)	QQ	PT	Telesys	Indonesia	
b. Jenis	Asuransi	 :	Asuransi	Kendaraan	Bermotor	
c. Nomor	Polis	 :	02-M-00153-000-02-2014	
d. Uraian	pertanggungan	 :	Kendaraan	minibus	Honda	CR-V	Jeep	dengan	nomor	polisi	B	1996	

BW	
e. Total	Harga	Pertanggungan	 :	 Rp139.100.000,-	 (seratus	 tiga	 puluh	 sembilan	 juta	 seratus	 ribu	

Rupiah)	
f. Jangka	waktu	 :	17	Pebruari	2014	sampai	dengan	17	Pebruari	2018	

	
Perseroan	tidak	mempunyai	hubungan	afiliasi	dengan	PT	Asuransi	Raksa.	
Nilai	pertanggungan	asuransi	saat	ini	yang	dimiliki	PT	Telesys	Indonesia	cukup	untuk	menanggung	kerugian	
yang	mungkin	terjadi	pada	kendaraan	bermotor	yang	dimiliki	PT	Telesys	Indonesia	
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14. PERKARA	HUKUM	YANG	DIHADAPI	PERSEROAN,	ENTITAS	ANAK,	DEWAN	KOMISARIS	
DAN	DIREKSI	PERSEROAN	SERTA	DEWAN	KOMISARIS	DAN	DIREKSI	ENTITAS	ANAK.		

	
Perseroan	 dan	 Anak	 Perusahaan	 termasuk	masing-masing	 Direksi	 dan	 Dewan	 Komisaris,	 tidak	 sedang	
terlibat	 dalam	 perkara-perkara	 perdata,	 pidana,	 administrasi	 negara,	 perselisihan	 hubungan	 industrial,	
perpajakan,	dan	perkara-perkara	lainnya	dihadapan	badan	peradilan	umum	dan	arbitrase,	Pengadilan	Tata	
Usaha	Negara,	 Pengadilan	Hubungan	 Industrial,	 Pengadilan	 Pajak;	 dan	 sengketa	 hukum	 lainnya	 di	 luar	
pengedilan	 yang	 secara	 material	 dapat	 pengaruh	 negatif	 (material	 adverse	 effect)	 kepada	 keadaan	
keuangan	dan/atau	kelangsungan	kegiatan	usaha	(going	concern)	Perseroan.	
	
Perseroan,	 Anak	 Perusahaan	 dan	 masing-masing	 anggota	 Direksi	 dan	 Dewan	 Komisaris,	 tidak	 sedang	
terlibat	dalam	suatu	perkara	yang	menyangkut	kepailitan,	penundaan	kewajiban	pembayaran	utang,	atau	
pembubaran	 atau	 pemeriksaan	 oleh	 pengadilan	 atau	 instansi	 lain	 yang	 berwenang,	 termasuk	 yang	
dimaksud	dalam	Undang-Undang	Nomor	40	Tahun	2007	tentang	Perseroan	Terbatas	dan	Undang-Undang	
Nomor	37	Tahun	2004	tentang	Kepailitan	dan	Penundaan	Kewajiban	Pembayaran	Utang.		
		



 83 

 
VIII.	KEGIATAN	DAN	PROSPEK	USAHA	PERSEROAN	DAN	ENTITAS	ANAK	
	
1. UMUM	
	
Perseroan	 berdiri	 sejak	 tahun	 2006,	 pada	 awalnya,	 kegiatan	 usaha	 Perseroan	 adalah	 perdagangan,	
pembangunan	 dan	 jasa	 khususnya	 mekanikal	 dan	 elektrical	 dalam	 pembangunan	 prasarana	 menara	
telekomunikasi.	Seiring	dengan	berkembangnya	usaha	Perseroan	dan	setelah	memiliki	kompetensi,	pengalaman	
dan	 jaringan	 bisnis	 yang	 luas;	maka	 pada	 tahun	 2013,	 Perseroan	melakukan	 pengembangan	 usaha	 dengan	
masuk	di	bidang	layanan	servis	maintenance	melalui	pendirian	Entitas	Anak	yaitu	PT	Telesys	Indonesia.	
	
Saat	ini	antara	Perseroan	dan	Entitas	Anak	terjadi	sinergi	usaha	yaitu	penyediaan	jasa	pembangunan	prasarana	
menara	 telekomunikasi	 dan	 penyedia	 jasa	 pemeliharaan	 menara	 telekomunikasi.	 Saat	 ini	 kegiatan	 usaha	
Perseroan	bergerak	dalam	bidang	perdagangan,	pembangunan	dan	jasa	khususnya,	mekanikal	dan	teknik	sipil	
elektro	sedangkan	Entitas	Anak	bergerak	dalam	bidang	perdagangan,	pembangunan,	industri	perbengkelan	dan	
jasa,	saat	ini	kontrak	yang	didapat	mencakup:	
	

a. Jasa	 pembangunan	 prasarana	 menara	 telekomunikasi,	 Perseroan	 menyedia	 jasa	 pembangunan	
prasarana	 menara	 telekomunikasi	 dan	 penunjang	 infrastruktur	 telekomunikasi	 lainnya	 dimana	
Perseroan	mendapatkan	kontrak	pembangunan	prasarana	menara	tersebut	dari	pemilik	menara	yang	
menyewakan	menara	telekomunikasi	ini	ke	operator	operator	telekominukasi.	

	
b. Jasa	 pemelihara	 menara	 telekomunikasi,	 Perseroan	 melalui	 Entitas	 Anak	 menyediakan	 jasa	 untuk	

pemeliharaan	menara	telekomunikasi	dari	pemilik	menara.	
	
Dalam	kegiatan	usaha	tersebut	dalam	satu	bidang	usaha	di	seputar	menara	telekomunikasi	maka	terciptalah	
sinergi	antar	Perseroan	dan	Entitas	Anak	sehingga	dapat	meningkatkan	kualitas	dan	daya	saing	tinggi.		
	
Dalam	rangka	menjalankan	kegiatan	usahanya,	Perseroan	memiliki	visi	dan	misi	yaitu	:	
Visi	 :	Menjadi	perusahaan	kontraktor	terkemuka	di	bidang	infrastruktur	dan	telekomunikasi	pada	khususnya.	
Misi	 :	Menjadi	penyedia	jasa	pembangunan	dan	perawatan	di	bidang	telekomunikasi	nasional	yang	handal	dan	

berkualitas	
	
Dalam	melakukan	 kegiatan	 usahanya	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 telah	mendapat	 sertifikasi	 dan	 keanggota	
asosiasi	sebagai	berikut	:	
1) Sertifikat	Badan	Usaha	Jasa	Pelaksana	Kontruksi	No	0292435	untuk	Bangunan	Gedung	pada	Tanggal	8	Juli	

2015	oleh	Badan	Pelaksana	Lembaga	Pengembangan	Jasa	Konstruksi	Propinsi	Banten	untuk	Perseroan		
2) Sertifikat	Badan	Usaha	Jasa	Pelaksana	Kontruksi	No	0292436	untuk	Bangunan	Sipil	pada	Tanggal	8	Juli	2015	

oleh	Badan	Pelaksana	Lembaga	Pengembangan	Jasa	Konstruksi	Propinsi	Banten	untuk	Perseroan	
3) Asosiasi	Kontraktor	Listrik	dan	Mekanikal	Indonesia	pada	Tanggal	2	Januari	2014	oleh	Akriditasi	LPJKN	untuk	

Entitas	Anak	
	
	
2. KEGIATAN	USAHA	
	
A. Penyedia	Jasa	Pembangunan	Prasarana	Menara	Telekomunikasi	
	
Saat	ini	Perseroan	Aktif	dalam	menjalankan	kegiatan	usahanya	di	bidang	jasa	pembangunan	yang	fokus	pada	
pembangunan	prasarana	menara	telekomunikasi	khususnya	mekanikal	dan	electrical	dan	penunjang	prasarana	
menara	 telekomunikasi	 lainnya,	 dimana	 Perseroan	 mempunyai	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 telah	
berpengalaman	dan	trampil	serta	memiliki	pengalaman	yang	cukup	lama.	
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Dalam	 pelaksanaan	 pembangunan,	 proses	 pembangunan	 berdasarkan	 spesifikasi	 dari	 pemilik	 menara,	
spesifikasi	yang	ditentukan	pemilik	menara	tersebut	 juga	tergantung	pada	kebutuhan	penyewa	menara	atau	
operator	telekomunikasi.	tersebut	antara	lain	:	
• Tipe	menara	

Tipe	menara	saat	ini	terbagi	atas		
a. Self	supporting	(menara	yang	tidak	memerlukan	penopang	tambahan	atau	yang	ditopang	oleh	kabel	(guy	

wires),	menara	self	supporting	terbagi	menjadi	2	tipe	yaitu	menara	lattice	(menara	yang	meruncing	dari	
bawah	ke	atas	dan	pada	umumnya	memiliki	tiga	atau	empat	kaki)	dan	menara	monopole	(struktur	silinder	
yang	 biasanya	 digunakan	 di	 tempat-tempat	 dengan	 keterbatasan	 lahan	 atau	 untuk	 memenuhi	
pertimbangan	estika).	
	

b. Menara	telekomunikasi	di	atap	(rooftop)	pada	umumnya	terdapat	di	daerah	perkotaan	yang	sudah	padat	
dengan	 bangunan	 bangunan	 tinggi	 akan	 tetapi	 kenutuhan	 akan	menara	 telakomunikasi	 sangat	 tinggi	
karena	padatnya	jalur	komunikasi.		

• Lokasi	menara	
Lokasi	menara	 sangat	menentukan	 jarak	 sinyal	 yang	 dapat	 dipancarkan,	 biasanya	 pemilik	menara	 sudah	
menentukan	titik	titik	dimana	jalur	komunikasi	dibutuhkan	dilokasi	tersebut	oleh	operator	telekomunikasi	

• Ketinggian	
Ketinggian	 akan	 menentukan	 garis	 pandang	 antene	 secara	 horisantal	 dan	 sinyal	 yang	 dipancarkan,	
penentuan	ketinggian	biasanya	berdasarkan	permintaan	operator	telekomunikasi.	

• Kapasitas	beban	pada	kecepatan	angin	tertentu	
Ketinggian	menara	dan	jumlah	antene	akan	berpengaruh	pada	beban	menara	hal	ini	akan	mempengaruhi	
kekuatan	dari	menara	dari	terpaan	angin.	

• Rencana	jumlah	antene	
Satu	menara	bisa	dipakai	oleh	beberapa	antena	dari	beberpa	operator	telekomunikasi	

	
Proses	Pelaksanaan	Pembangunan	
	
Berikut	kegiatan	usaha	Perseroan	dari	mendapatkan	proyek	sampai	dengan	penyelesaian	proyek	:	
1) Pemasaran		

Tahapan	yang	dilakukan	:	
a. Riset	Lapangan	

Untuk	mendapatkan	proyek	Perseroan	senantiasa	melakukan	riset	lapangan	dalam	mencari	proyek	dari	
pemilik	 menara	 atau	 operator	 telekomunikasi,	 sehingga	 mengetahui	 pemilik	 menara	 atau	 operator	
telekomunikasi	 mana	 yang	 akan	 atau	 sedang	 merencanakan	 pembangunan	 menara	 telekomunikasi,	
kemudian	menjadi	rekanan	dari	Pemilik	menara	atau	operator	telekomunikasi.	

b. Persiapan	Tender	
Perseroan	 akan	 mempelajari	 proposal	 tender	 yang	 ditentukan	 oleh	 pemilik	 menara	 atau	 operator	
telekomunikasi	dan	akan	disesuaikan	dengan	kegiatan	usaha	dan	kebijakan	Perseroan,	misalnya	harga,	
jadwal	pekerjaan,	volume	pekerjaan	dan	lokasi,	apabila	tidak	sesuai	dengan	kegiatan	usaha	dan	kebijakan	
Perseroan	maka	tender	tersebut	tidak	akan	diikuti	oleh	Perseroan	

c. Dokumen	tender	
Perseroan	dalam	mengikuti	 tender	akan	mempersiapkan	dokumen	 tender	yang	 telah	ditentukan	baik	
dari	segi	legalitas	maupun	dokumen	penunjang	lainnya	

	
2) Kontrak	

Tahapan	yang	dilakukan	setelah	mendapatkan	kontrak	:	
a. Perseroan	akan	mempersiapkan	tim	

Dalam	 membentuk	 tim	 kerja,	 Perseroan	 selalu	 melibatkan	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 telah	
berpengalaman	 dan	 mempunyai	 spesifikasi	 terhadap	 projek	 yang	 didapat	 dan	 apabila	 diperlukan	
Perseroan	juga	akan	melibatkan	pihak	konsultan	atau	tenaga	ahli.	

b. Perseroan	membuat	perencanaan	lebih	detil	tentang	waktu	pengerjaan	dan	proses	pengerjaan	
Penyesuaian	atan	perencanaan	harus	lebih	detil	antara	waktu	pengerjaan	dengan	spesifikasi	pekerjaan	
yang	telah	ditentukan	pemilik	menara,	sehingga	Perseroan	dapat	meminimalkan	waktu	dan	biaya.		
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3) Pelaksanaan	

a. Persiapan	dilokasi	
Tim	kerja	akan	melakukan	persiapan	dilokasi	misalnya	penempatan	peralatan,	persiapan	mess	karyawan,	
sosialisasi	dengan	penduduk	disekitar	lokasi,	pengamanan	lokasi	dan	perijinan	

b. Proses	pengerjaan	
Proses	 pengerjakan	 dimulai	 dari	 pembangunan	 sipil	 (pagar,	 pondasi)	 kemudian	 struktur	 menara	
dilanjutkan	pekerjaan	mekanikal	dan	elektrikal	(pemasangan	kabel,	antene,	anti	petir,	genset,	gounding,	
arrester	 dan	 sebagainya),	 proses	 pengerjaan	 harus	 berdasarkan	 pada	 kualitas	 pelayanan,	 keamanan,	
keselamatan	dan	kesehatan,	lingkungan	dan	estetika	ruang.		

		
4) Pengujian		

Setelah	pekerjaan	selesai	Perseroan	harus	melaksanakan	uji	 terima	untuk	menentukan	apakah	pekerjaan	
telah	dilaksanakan	sesuai	PO	dan	spesifikasi	teknis	yang	ditentukan	pemilik	menara.	

	
5) Serah	terima	

Setelah	Perseroan	membuktikan	 kepada	Pemilik	menara	bahwa	 lingkup	pekerjaan	berdasarkan	PO	 telah	
diselesaikan	 dengan	 baik	 dan	 seluruh	 spesifikasi	 teknis	 dan	 persyaratan	 lainnya	 telah	 terpenuhi	 maka	
Perseroan	dan	pemilik	menara	akan	menandatangani	berita	acara	serah	terima.	

	
Proyek	proyek	Perseroan	
Berikut	proyek	proyek	Perseroan	dalam	tiga	tahun	terakhir	:	
 
Tahun	2013	
	

No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 
1. PT Axis Jawa Timur Mini Civil Mechanical & Electrical 
2. PT Huawei Tech Investment Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Balom, 
Jabodetabek 

Site Acquisition Works, Izin Mendirikan 
Bangunan, PLN Connection, Civil 
Mechanical & Electrical, 

3. PT Intex Telecom Systems 
Indonesia 

Sumatera Selatan Civil Mechanical & Electrical 

4. PT Nokia Siemens Networks Jabodetabek, Jambi, Sumatera 
Tengah, Jawa Barat, Sumatera 
Selatan, Jawa Tengah, Bangka 
Balitungl 

Civil Mechanical & Electrical, Project 
Maintenance, Izin Mendirikan 
Bangunan, Site Acquisition Works, 

5. PT. Profesional Telekomunikasi 
Indonesia 

Jambi, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Sumatera Selatan, 
Sulawesi, Jawa Timur, 
Jabotabek 

Civil Mechanical & Electrical, Site 
Acquisition Works, Project 
Maintenance, Mini Audit, PLN 
Connection, Izin Mendirikan Bangunan 

6. PT Sekawan Abadi Prima Jabodetabek Civil Mechanical & Electrical 

 
Tahun	2014	
	
No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 

1. PT Centratama Menara 
Indonesia 

Jawa Timur, Jabotabek, 
Sumatera Tengah 

Site Acquisition Works, Izin Mendirikan 
Bangunan, Civil Mechanical & 
Electrical, 

2. PT Ericsson Indonesia Jabotabek, Medan Fiber Optik 
3. PT Huawei Tech Investment Balom,Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, 
Jabodetabek 

Site Acquisition Works, Izin Mendirikan 
Bangunan, PLN Connection, Civil 
Mechanical & Electrical, 

4. PT Komet Infra Nusantara Sumatera Selatan, Jawa Timut, 
Jawa Tengah,Jawa Barat 

Mini Audit 

5. PT Nokia Solutions And 
Networks Indonesia 

Jabodetabek, Jambi, Sumatera, 
Jawa Timur, Jawa Tengah,  

Civil Mechanical & Electrical, Project 
Maintenance, Site Acquisition Works, 

6. PT. Profesional Telekomunikasi 
Indonesia 

Jambi, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Sumatera, Sulawesi, 
Jawa Barat, Kalimantan, 
Jabotabek, Jawa Timur 

Civil Mechanical & Electrical, Site 
Acquisition Works, Project 
Maintenance, Mini Audit, Izin 
Mendirikan Bangunan 
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Tahun	2015	
	
No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 
1. PT Centratama Menara Indonesia Sumatera Tengah Site Acquisition Works, Izin Mendirikan 

Bangunan, Civil Mechanical & 
Electrical, PLN Connection 

2. PT Ericsson Indonesia Jabotabek Fiber Optik 
3. PT Huawei Tech Investment Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Jabodetabek, 
Sumatera Tengah 

Site Acquisition Works, Izin Mendirikan 
Bangunan, PLN Connection, Civil 
Mechanical & Electrical, 

4. PT Nokia Solutions And Networks 
Indonesia 

Jawa Barat  Civil Mechanical & Electrical, PLN 
Connection  

5. PT. Profesional Telekomunikasi 
Indonesia 

Jabotabek, Jambi, Jawa Barat, 
Jawa Tengah 

Civil Mechanical & Electrical, Izin 
Mendirikan Bangunan 

	
Dari	Januari		2016	sampai	dengan	Prospektus	ini	diterbitkan.	
	
No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 
1. PT ZTE Indonesia Jabotabek, Samarinda, Banjar 

masin, Balikpapan  
Civil Mechanical & Electrical, Genset 
Work 

2. PT Centratama Menara Indonesia Jabotabek, Cilodong Barat, 
Bukit Tinggi, Pahlawan Jawa, 
Kemang Dahlia, Palaran-
Sampang Pasir 2, Waru-
Tambak Sumur, Sambirejo 

Civil Mechanical & Electrical, Site 
Acquisition Work 

3. PT. Profesional Telekomunikasi 
Indonesia 

Cimahi, Sidamulya Langensari, 
Paledang-Wareng Bandung, 
Koto Lebuh Tinggi, Sungai 
Penuh Kota, Desa Trijaya, 
Kuala Tunggal, Lorong Tegal 
Sari, Manglid Margahayu, 
Dago Golf, Pasirbiru Ciguruwi, 
Lorong Tegal Sari, Blumpang, 
Bangunsana, Singdanglaya 

Site Acquisition Works, Civil Mechanical 
& Electrical, Mini Audit, Izin Mendirikan 
Bangunan 

4. PT Axis Telekom Indonesia Ketegan, Pogalan, Negara 
Wangi, Kapaon 

Civil Mechanical & Electrical, Site 
Acquisition Work 

5. PT Huawei Tech Investment Sidoarjo, Leles Kidul-Ciawi, 
Paronje Cikalong Wetan, 
Jemundo Medaeng, Leces, 
Jatihurip-Cisayong, 
Sawotratap, Bangkalan, 
Tangerang, Pamekasan, 
Sampang, Pekalongan, 
Bojonegoro, Madiun, 
Kerawang, Bandung, Lombok 
Tengah, Jawa Barat, Jawa 
Timur, Jawa Tengah 

Civil Mechanical & Electrical, Izin 
Mendirikan Bangunan 

6. PT Nokia Solutions And Networks 
Indonesia 

Bangka, Pramuih, Jambi Civil Mechanical & Electrical 

7. PT Sekawan Abadi Prima Pisangan Timur Civil Mechanical & Electrical 
	
	
B. Penyedia	Jasa	Maintenance	
	
Penyedian	 jasa	 maintenance	 dilakukan	 oleh	 Entitas	 Anak,	 dimana	 Entitas	 Anak	 mempunyai	 sumber	 daya	
manusia	yang	telah	berpengalaman	dan	trampil	dalam	menangani	jasa	maintenance	khususnya	dalam	bidang	
Mekanikal	dan	Elektrikal	untuk		BTS.	
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Proses Pelaksanaan Jasa Maintenance 
	

Berikut kegiatan usaha jasa maintenance sampai dengan pelaksanaan maintenance : 
	
1) Pemasaran		

Tahapan yang dilakukan : 
a. Menjadi	Rekanan	Pemilik	Menara	atau	Operator	Telekomunikasi	

Untuk mendapatkan kontrak jasa maintenance ini harus menjadi rekanan dari Pemilik menara atau operator 
telekomunikasi. 

b. Persiapan	Tender	
Mempelajari proposal tender yang ditentukan oleh pemilik menara atau operator telekomunikasi dan akan 
disesuaikan dengan kebijakan Entitas Anak Perseroan, misalnya harga, jadwal pekerjaan, volume 
pekerjaan dan lokasi, apabila tidak sesuai dengan kebijakan Entitas Anak Perseroan maka tender tersebut 
tidak akan diikuti. 
Faktor utama dalam jasa maintenance ini adalah harga yg kompetitive, serta kemampuan perseroan untuk 
mempertahankan kualitas pekerjaan / service yg sesuai dengan standard yg diminta, yang diukur dari 
respond time / lamanya menyelesaikan problem atau trouble tickets.  Respond time ini merupakan acuan 
dari kinerja perseroan 

c. Dokumen	tender	
Mempersiapkan dokumen tender yang telah ditentukan baik dari segi legalitas maupun dokumen penunjang 
lainnya. 

 
2) Kontrak	

Tahapan yang dilakukan setelah mendapatkan kontrak: 
a. Mempersiapkan	tim	

Dalam membentuk tim kerja, selalu melibatkan sumber daya manusia yang telah berpengalaman dan 
mempunyai spesifikasi terhadap projek yang didapat dan apabila diperlukan dapat melibatkan pihak 
konsultan atau tenaga ahli. 

b. Membuat	perencanaan	lebih	detil	tentang	kondisi	dan	lokasi	BTS		
Pengetahuan tentang Kondisi dan lokasi BTS akan dapat meminimalkan waktu dan biaya sehingga apabila 
sewaktu waktu ada permasalah tentang BTS tersebut dapat langsung ditangani dengan cepat.  

c. Pelaksanaan	Maintenance	
Tim kerja akan melakukan persiapan dilokasi misalnya penempatan peralatan, pesiapan mess karyawan 
dan pengamanan lokasi. 
Proses pengerjakan maintenance dilakukan apabila BTS tersebut mengalami masalah untuk mekanikal 
dan elektrikal, proses maintenance tersebut misalnya melakukan routine maintenance, preventive 
maintenance,	serta	trouble	shooting	atau	solusi	untuk	pemasalahan	yg	di	hadapi	di	lapangan.		Misalnya:	
lampu	mati,	menyalakan	genset,	ada	circuit	yg	trip,	AC	rusak,	penggantian	spareparts,	pemeliharaan	site	
area	dll.	

 
Proyek	proyek	jasa	maintenance	
 
Berikut	 proyek	 proyek	 jasa	 maintenance	 dari	 Tahun	 2013,	 2014,	 2015	 dan	 sampai	 dengan	 Prospektus	 ini	
diterbitkan	:	
 
Tahun	2013	
	
No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 
1. Profesional Telekomunikasi 

Indonesia 
Jabodetabek,Jawa Timur,Jawa 
Tengah, Sumatera Selatan, 
Sumatera Utara 

Managed Service 

 
Tahun	2014	
	
No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 
1. PT Centratama Menara 

Indonesia 
Jabodetabek,Jawa Timur,Jawa 
Tengah 

Managed Service 

2. PT Komet Infra Nusantara Jabodetabek,Jawa 
Timur,Sumatera Utara 

Managed Service 

3. PT Profesional 
Telekomunikasi Indonesia 

Jabodetabek,Jawa Timur,Jawa 
Tengah, Sumatera Selatan, 
Sumatera Utara 

Managed Service 
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Tahun	2015	
	
No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 
1. PT Alita Praya Mitra  Jabodetabek,Sumatera Selatan Managed Service 
2. PT Centratama Menara 

Indonesia 
Jabodetabek,Jawa Timur,Jawa 
Tengah 

Managed Service 

3. PT Komet Infra Nusantara Jabodetabek,Jawa 
Timur,Sumatera Utara 

Managed Service 

4. PT Mandiri Daya Utama 
Nusantara 

Sumatera Selatan Managed Service 

5. PT Permata Karya Perdana Jabodetabek,Sumatera Selatan Managed Service 
6. PT Profesional 

Telekomunikasi Indonesia 
Sumatera Selatan, Sumatera 
Utara 

Managed Service 

	
Dari	Januari		2016	sampai	dengan	Prospektus	ini	diterbitkan.	
	
No. Pemberi Proyek Lokasi Keterangan 
1. PT Centratama Menara 

Indonesia 
Jabodetabek,Bandung, Krakatau 
Steel, Kota Bunga, All Area 

Managed Service 

2. PT Komet Infra Nusantara Harjowinangun, Margasari, 
Neglasari, Sumatera Utara, All 
Area 

Managed Service 

3. PT Permata Karya Perdana Sekip Baru Medan, All Area Managed Service, Sitac 
	
	

3. STRATEGI	PEMASARAN	
	

Saat ini Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta dan support di BSD Tangerang, dengan lokasi kerja di 
Sumatera dan Jawa. Dalam melakukan pemasaran, Perseroan menggunakan strategi pendekatan pasar dengan 
cara sebagai berikut: 
 
a. Fokus	 pada	 kegiatan	 usaha	 yaitu	 pelayanan	 jasa	 pembangunan	 prasarana	 menara	 telekomunikasi	 dan	

pelayanan	jasa	maintenance.	
b. Kebijakan	harga;	melakukan	survey	pasar	dengan	mencari	posisi	harga	pesaing	yang	dapat	diterima	oleh	

pemilik	menara	atau	operator	telekomunikasi.	
c. Menjadi	rekanan	aktif	dengan	pemilik	menara	atau	operator	telekomunikasi,	dimana	Perseroan	dan	Entitas	

Anak,	aktif	menjaga	hubungan	yang	baik	dengan	pemilik	menara	atau	operator	telekomunikasi.	
d. Menjaga	kualitas	pekerjaan	dengan	track	record	yang	terjaga	dengan	baik	sehingga	menjadi	nilai	tambah	

dari	 Perseroan	 dan	 Entitas	 Anak	 dalam	 mendapatkan	 projek	 dari	 pemilik	 menara	 atau	 operator	
telekomunikasi.	

e. Word	of	mouth	dari	pelanggan	yang	selama	ini	puas	dengan	kinerja	Perseroan	dan	Entitas	Anak	
f. Meningkatkan	 kualitas	 dari	 sumber	 daya	 manusia,	 Untuk	 mempertahankan	 kualitas	 layanan,	 maka	

perseroan	terus	melatih	secara	berkala	setiap	6	bulan	SDM	SDM	yg	dilapangan	dengan	melakukan	training	
untuk	safety	maupun	engineering	dan	pelatihan	teknis	lainnya,	agar	supaya	pekerjaan	dapat	terus	dilakukan	
secara	benar	dan	efisien.		Pelatihan	diberikan	oleh	masing	masing	pimpinan	wilayah	kepada	seluruh	staff	di	
wilayah	tersebut.	

 
	
4. PERSAINGAN	
	
Persaingan	usaha	di	sektor	Jasa	pembangunan	prasarana	menara	cukup	ketat.		Sebagian	besar	perusahaan	yang	
bergerak	dibidang	ini	adalah	perusahaan	kecil	dan	menengah.		Dalam	bidang	konstruksi	ini,	kendala	utama	yang	
dihadapi	 oleh	 hampir	 seluruh	 kontraktor	 adalah	 cash	 flow	 yg	 cukup	 lama	 dikarenakan	 proses	 administrasi	
lapangan.		Cost	structure	yang	effisien,	kecukupan	modal	dan	administrasi	projek	yang	rapi	adalah	kunci	utama	
untuk	tetap	bertahan	di	sektor	ini.	
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Persaingan	usaha	dibidang	pemeliharaan	BTS	ini	cukup	competitif,	dan	kunci	utama	untuk	mendominasi	sektor	
usaha	ini	adalah	volume	dan	cost	structure.		Dengan	semakin	bertambah	volume,	maka	biaya	menjadi	semakin	
murah	dan	dapat	bersaing	dan	menyediakan	 jasa	dengan	harga	yang	 lebih	kompetitif.	 	Umumnya	pemain	di	
sektor	 ini	adalah	perusahaan	perusahan	kecil	dan	menengah,	dan	mereka	 tidak	memiliki	modal	yang	 terlalu	
besar	maupun	kapasitas	untuk	menambah	jumlah	menara	yang	menggunakan	jasa	layanan	maintence-nya.	
	
Kedepan	 bisnis	 ini	 akan	 terus	 terkonsolidasi	 dan	 akan	 di	 dominasi	 oleh	 beberapa	 perusahaan	 yang	 kuat.		
Efisiensi,	 penguasaan	 pangsa	 pasar,	 dan	 reputasi	 akan	membedakan	 tiap-tiap	 perusahaan	 yang	 bergerak	 di	
bidang	ini.	
	
Perseroan	berkeyakinan	dengan	pengalaman	selama	10	tahun	serta	telah	menembus	badai	krisis	ekonomi	tetapi	
Perseroan	tetap	eksis,	dan	dapat	mengatasi	persaingan	yang	telah	ada	sehingga	Perseroan	berkeyakinan	dapat	
mengatasi	persaingan	yang	akan	ada	dikemudian	hari,	Perseroan	akan	terus	meningkatkan	kualitas	dan	selalu	
berinovasi	 terhadap	 kemajuan	 telekomunikasi	 khususnya	 yang	 sesuai	 dengan	 bidang	 usaha	 Perseroan	 dan	
Entitas	Anak,	sehingga	dapat	memberikan	pelayanan	yang	selalu	optimal	dan	dipercaya.	
	
 
5. PROSPEK	USAHA	
	
Prospek	usaha	di	bidang	 telekomunikasi	akan	 terus	berkembang	kedepan.	 	Dimana	saat	 ini	berada	di	 jaman	
digital	tehnologi,	dan	semua	tehnologi	telekomunikasi,	khususnya	sektor	industri	seluler	yang	masih	berpotensi	
menambah	pelanggan,	peluang	 ini	 terus	berkembang	sehubungan	dengan	banyaknya	pengguna	ponsel	yang	
mempunyai	lebih	dari	satu	kartu,	dan	merupakan	hal	yang	sudah	biasa	apabila	pengguna	seluler	mempunyai	
smartphone	dan	tablet,	hal	mana	didukung	dengan	harga	yang	semakin	terjangkau	oleh	masyarakat	luas,	hal	ini	
akan	terus	berkembang	dan	membutuhkan	pengembangan	dari	penyedia	jasa	telekomunikasi.	
	 	
	
Statistik	Jumlah	BTS	di	Indonesia	

	
Sumber	:	Comnetsat	Desember	2013	
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Perbandingan	Jumlah	Tower	di	Beberapa	Negara	Asia	

	
Sumber	:	TowerXchange	Desember	2014	
	
	
Pertumbuhan	penggunaan	data	 sudah	melampaui	penggunaan	voice	 call,	 dan	akan	 terus	bertumbuh	 secara	
pesat.		Penggunaan	VOIP	(voice	over	internet	protocol)	juga	terus	bertumbuh	secara	pesat.		
	
Operator	telekomunikasi	di	Indonesia	terus	menfokuskan	dalam	pelayanan	data	kepada	konsumennya	dan	terus	
harus	melakukan	penambahan	menara	telekomunikasi	untuk	mengakomodir	permintaan	ini.	
	
Peluang	pertumbuhan	menara	BTS	di	Indonesia	akan	terus	berkembang	dalam	10	tahun	kedepan,	mengingat	
area	coverage	yg	masih	kurang	dan	juga	permintaan	yg	terus	meningkat	di	Indonesia.			Bisnis	telekomunikasi	di	
Indonesia	menjanjikan	 suatu	 prospek	 yg	 cerah	 dan	memberikan	 peluang	 untuk	 terus	 tumbuh	 bagi	 industri	
industri	penunjangnya.		Saat	ini	kita	hidup	di	dalam	era	digital,	dan	mau	tidak	mau,	kita	harus	menggunakan	dan	
terus	akan	meningkatkan	penggunaan	 interconnection	 dan	komunikasi	 digital	 yg	 akan	menggunakan	banyak	
data	traffic.		Industri	telekomunikasi	adalah	salah	satu	booming	industri	di	dekade	ini,	dan	akan	terus	tumbuh	
kedepannya.	
	
Peningkatan	 jumlah	 pelanggan	 dan	 layanan	 harus	 diimbangi	 oleh	 pengembangan	 infrastrukturnya	misalnya	
pembangunan	 BTS,	 sehingga	 dengan	 bertambahnya	 kebutuhan	 BTS	 akan	 mendongkrak	 bisnis	 layanan	
pembangunan	menara	BTS.	
	
Perseroan	 berkeyakinan	 bahwa	 prospek	 usaha	 dalam	 jasa	 pembangunan	 prasarana	menara	 telekomunikasi	
yang	diiringan	jasa	maintenance	akan	terus	berkembang	sesuai	dengan	perkembangan	industri	seluler.	Dengan	
pengalaman	reputasi	Perseroan	dalam	membangun	prasarana	menara	telekomunikasi	dan	mempertahankan	
kualitas	 pekerjaan,	 Perseroan	 terus	 di	 percaya	 oleh	 pelanggan	 untuk	 membangun	 proyek	 proyek	 menara	
telekomunikasi	di	Indonesia.	Perseroan	berencana	untuk	memperkuat	permodalan,	agar	supaya	bisa	mengambil	
proyek	proyek	yang	lebih	banyak	yang	tentunya	juga	memerlukan	modal	usaha	yg	cukup	besar.			Dengan	terus	
belajar	 dari	 pengalaman	 selama	 10	 tahun	 bergerak	 dibidang	 ini,	 Perseroan	 berkeyakinan	 dan	 akan	 terus	
meningkatkan	efisiensi	dan	dapat	menawarkan	suatu	jasa	pembangunan	prasarana	menara	secara	cepat	dengan	
biaya	yang	efisien.	
	
Di	dalam	industri	pemeliharaan	/	managed	service,	Perseroan	berkeyakinan	untuk	terus	meningkatkan	jumlah	
layanan	 jasa	maintenance	 services,	 sehingga	dengan	 semakin	besarnya	volume,	maka	Perseroan	akan	dapat	
menekan	biaya	dan	dapat	menyediakan	jasa	maintenance	service	dengan	harga	yang	sulit	untuk	di	saingi	oleh	
pesaing	pesaing	usaha	dengan	volume	kecil.	
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6. TATA	KELOLA	PERUSAHAAN	YANG	BAIK	(GOOD	CORPORATE	GOVERNANCE)	
	

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) hal ini sejalan dengan 
perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dan Perseroan dalammenjalankan kegiatan usahanya 
dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal. 
 
Dengan menerapkan GCG yang berprinsip dasar pada keadilan, transparansi dan akuntabilitas sehingga 
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha berperilaku dengan bijak dengan prinsip kehati-hatian (prudent) 
sehingga dapat menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, 
karyawan dan bagi pelanggan.  
 
Bentuk penerapan GCG oleh Perseroan dengan telah memiliki perangkat-perangkat yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan pasar modal yang berlaku saat ini, antara lain telah memiliki Komisaris Independen dan Direksi 
independen yang telah sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014, serta satu orang Sekretaris Perusahaan yang 
telah sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014. Perseroan juga telah membentuk Komite Audit yang akan 
membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan, pelaporan dan memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan Perseroan yang mencakup didalamnya keterbukaan informasi, 
sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015, dan telah 
membentuk dan menyusun piagam unit audit internal, yang telah sesuai dengan POJK No.56 Tahun 2016, serta 
telah membentuk komite nominasi dan remunerasi yang telah sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014.  
 
7. TANGGUNG	JAWAB	SOSIAL	PERUSAHAAN	(CORPORATE	SOCIAL	RESPONSIBLITY)		
 
Dalam menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility (“CSR”), Perseroan telah mempersiapkan 
serangkaian aktivitas baik yang bersifat rutin misalnya adanya hari raya agama, perayaan kemerdekaan dll, 
maupun yang bersifat spontan seperti pada saat terjadinya bencana alam, sunatan dll. Kegiatan tersebut biasanya 
dilakukan di sekitar lokasi proyek Perseroan atau Entitas Anak. 
 
Kegiatan-kegiatan CSR ini selalu  dijalankan oleh Perseroan secara rutin di setiap daerah kerja Perseroan dan 
Entitas Anak di seluruh Sumatera dan Jawa.  
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IX. IKHTISAR	DATA	KEUANGAN	PENTING		
	
Pembahasan	berikut	ini	disajikan	berdasarkan	laporan	keuangan	konsolidasi	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	
tanggal-tanggal	31	Desember	2015,	2014	dan	2013	yang	diikhtisarkan	dari	laporan	keuangan	konsolidasi	yang	
telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Johannes	Juara	&	Rekan		dengan	pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian.		
	
Laporan	Neraca	Konsolidasi	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	
31	Desember	

2015	 2014	 2013	
Aset	Lancar	 	 	 	
Kas	dan	Setara	Kas	 5.472	 4.014	 1.860	
Piutang	usaha	 1.468	 1.188	 3.117	
Tagihan	bruto	kepada	pemberi	kerja	 5.925	 7.595	 2.831	
Persediaan	 290	 405	 285	
Uang	muka	dan	pembayaran	di	muka	 25	 191	 249	

Total	Aset	Lancar	 13.180	 13.393	 8.343	
	 	 	 	
Aset	Tidak	Lancar	 	 	 	
Aset	tetap,	neto	 1.252	 3.373	 3.605	
Aset	tidak	lancer	lainnya	 7	 7	 37	

Total	Aset	Tidak	Lancar	 1.259	 3.380	 3.642	
Total	Aset	 14.440	 16.774	 11.986	
Libilitas	dan	Ekuitas	 	 	 	
Libilitas	Jangka	Pendek	 	 	 	
Utang	usaha	 58	 1.222	 640	
Utang	lainnya	 166	 24	 90	
Beban	akrual	 27	 23	 -	
Utang	pajak	 255	 585	 362	
Liabilitas	 pembiayaan	 konsumen	 yang	 jatuh	
tempo	dalam	satu	tahun	

35	 636	 634	

Total	Liabilitas	Jangka	Pendek	 541	 2.490	 1.726	
Liabilitas	Jangka	Panjang	 	 	 	
Liabilitas	 pembiayaan	 konsumen,	 setelah	
dikurangi	 bagian	 yang	 jatuh	 tempo	 dalam	
satu	tahun	

6	 560	 788	

Liabilitas	imbalan	kerja	 606	 193	 70	
Utang	pihak-pihak	berelasi	 -	 -	 -	

Total	Liabilitas	Jangka	Panjang	 612	 753	 858	
Total	Liabilitas	 1.152	 3.243	 2.584	
	 	 	 	
Ekuitas	 	 	 	
Modal	Saham	 	 	 	
Nilai	 nominal	 Rp500.000	 per	 lembar	 saham	
modal	dasar	52.000	lembar	saham	dan	modal	
ditempatkan	 dan	 disetor	 penuh	 19.720	
saham	masing	masing	pada	tahun	2015	dan	
2014,	 13.600	 lembar	 saham	 pada	 tahun	
2013.	

9.860	 9.860	 6.800	

Penghasilan	(rugi)	komprehensif	lain	 (8)	 274	 255	
Saldo	laba	(defisit)	 	 	 	
Ditentukan	penggunaannya	 -	 -	 -	
Tidak	ditentukan	penggunaannya	 3.435	 3.396	 2.347	

Ekuitas	yang	dapat	didistribusikan	kepada	:	 	 	 	
Pemilik	entitas	induk	 13.287	 13.531	 9.402	
Kepentingan	non	pengendali	 0,39	 0,30	 0,26	

Total	Ekuitas	 13.287	 13.531	 9.402	
Total	Liabilitas	dan	Ekuitas	 14.440	 16.774	 11.986	
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Laporan	Laba	Rugi	Dan	Penghasilan	Komprehensif	Lain	Konsolidasian	

(dalam	jutaan	Rupiah)	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

Penjualan	Dan	Pendapatan	Jasa,	Neto	 25.222	 50.616	 38.582	
Beban	Pokok	Penjualan	Dan	Pendapatan	Jasa	 (15.344)	 (34.638)	 (23.979)	
Laba	Bruto	 9.878	 15.978	 14.603	
Beban	penjualan,	umum	dan	administrasi	 7.082	 14.964	 10.991	

Pendapatan	operasi	lainnya	 301	 19	 273	

Laba	Usaha	 3.097	 1.133	 3.886	
Pendapatan	keuangan	 60	 44	 16	

Beban	keuangan	 (118)	 (128)	 (597)	

Laba	Sebelum	Beban	Pajak	Penghasilan	 3.039	 1.049	 3.305	
Beban	Pajak	Penghasilan	 -	 -	 -	
Laba	Tahun	Berjalan	 3.039	 1.049	 3.305	
Penghasilan		Komprehensif	lain-lain	 	 	 	

Item	yang	tidak	akan	reklasifikasi	ke	laba	rugi	

periode	berikutnya	:	keungtungan	(kerugian)	

atas	liabilita	imbalan	kerja		

(282)	 19	 281	

tem	 yang	 akan	 reklasifikasi	 ke	 laba	 rugi	

periode	berikutnya	

-	 -	 -	

Total	Laba	Komprehensif	Tahun	berjalan	 2.757	 1.068	 3.586	
Laba	yang	diatribusikan	pada	:	 	 	 	
Pemilik	entitas	induk	 3.039	 1.049	 3.305	

Kepentingan	non-pengendali	 0,08	 0,03	 0,16	

	 3.039	 1.049	 3.305	
Laba	Komprehensif	yang	diatribusikan	pada	:	 	 	 	
Pemilik	entitas	induk	 2.756	 1.068	 3.585	

Kepentingan	non-pengendali	 0,08	 0,03	 0,16	

	 2.757	 1.068	 3.586	
	

	

	

	
Rasio	Keuangan	
	

Keterangan	 31	Desember	
2015	 2014	 2013	

LIQUIDITY	RATIO	 	 	 	

Current	ratio	(x)	 24,37	 5,38	 4,83	

Quick	ratio	(x)	 23,83	 5,22	 4,67	

		 	 	 	

SOLVABILITY	RATIO	 	 	 	

Debt	to	asset	ratio	 7,98%	 19,33%	 21,56%	

Debt	to	equity	ratio	 8,67%	 23,97%	 27,48%	

		 	 	 	

PROFITABILITY	RATIO	 	 	 	

Profit	margin	 39,17%	 31,57%	 37,85%	

Return	on	Asset	 21,04%	 6,25%	 27,57%	

Return	on	Equity	 22,87%	 7,75%	 35,15%	

		 	 	 	

ACTIVITY	RATIO	 	 	 	

Assets	turnover	ratio	(x)	 1,75	 3,02	 3,22	

Working	capital	turnover	ratio	(x)	 2,00	 4,64	 5,83	
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X. EKUITAS		
	
	
Pembahasan	berikut	ini	disajikan	berdasarkan	laporan	keuangan	konsolidasi	untuk	tahun	yang	berakhir	pada	
tanggal-tanggal	31	Desember	2015,	2014,	dan	2013	yang	diikhtisarkan	dari	laporan	keuangan	konsolidasi	yang	
telah	diaudit	oleh	Kantor	Akuntan	Publik	Johannes	Juara	&	Rekan		dengan	pendapat	Wajar	Tanpa	Pengecualian		
	

(dalam	jutaan	Rupiah)	
	 31	Desember	
	 2015	 2014	 2013	
Modal	Dasar	 	 	 	
Modal	ditempatkan	dan	disetor	penuh	 9.860	 9.860	 6.800	
Penghasilan	(rugi)	komprehensif	lain	 (8)	 275	 255	
Saldo	laba	(defisit)	 3.435	 3.396	 2.348	

Ekuitas	yang	dapat	didistribusikan	kepada	:	 	 	 	
Pemilik	entitas	Induk	 13.287	 13.530	 9.402	
Kepentingan	non	pengendali	 0,4	 0,3	 0,3	

Total	Ekuitas	 13.287	 13.531	 9.402	
	
Selain	 yang	diungkapkan	diatas,	 setelah	 tanggal	 Laporan	Keuangan	31	Desember	2015	hingga	Prospektus	 ini	
diterbitkan,	terdapat	perubahan	struktur	modal	yang	terjadi,	yaitu	:	

A. Berdasarkan	Akta	Jual	Beli	saham	No	9	tanggal	27	Januari	2016,	Ari	Wibowo	Adisaputro	telah	menjual	saham	
kepada	Anton	Santoso	sebanyak	1	saham	dengan	nominal	Rp100.000,-	per	lembar	saham.	Saham	tersebut	
diterima	dengan	harga	Rp100.000,-.	
	

B. Berdasarkan	akta	jual	beli	saham	no	10	tanggal	27	Januari	2016,	Edwin	Budiarto	telah	menjual	saham	kepada	
Anton	 Santoso	 sebanyak	 820.000	 saham	 dengan	 nominal	 Rp	 1.000	 per	 lembar	 saham.	 Saham	 tersebut	
diterima	dengan	harga	Rp820.000.000,-.	

	
C. Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa	Nomor	:	10	tanggal	27	Januari	

2016,	 yang	dibuat	dihadapan	Vestina	Ria	Kartika,	 S.H.,	Notaris	 di	 Jakarta,	 yang	 telah	mendapat	Persetujuan	
Perubahan	Anggaran	Dasar	Perseroan	dari	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	di	bawah	
No.	AHU-0002978.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	16	Februari	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	
dibawah	No.:	AHU-0020142.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	16	Februari	2016,	para	pemegang	saham	Perseroan	
antara	lain	:	

	
1. Menyetujui	peningkatan	modal	dasar	Perseroan	dari	semula	Rp26.000.000.000,-	(dua	puluh	enam	miliar	

Rupiah)	 menjadi	 Rp75.000.000.000,-	 (tujuh	 puluh	 lima	 miliar	 Rupiah)	 serta	 peningkatan	 modal	
ditempatkan	dan	modal	disetor	dari	Rp9.860.000.000,-	(sembilan	miliar	delapan	ratus	enam	puluh	juta	
Rupiah)	 menjadi	 sebesar	 Rp19.860.000.000,-	 (sembilan	 belas	 miliar	 delapan	 ratus	 enam	 puluh	 juta	
Rupiah)	
	

2. Menyetujui	 peningkatan	 modal	 ditempatkan	 dan	 disetor	 penuh	 dilakukan	 oleh	 PT	 Indovest	 Central	
sebanyak	10.000.000	(sepuluh	juta)	saham	atau	Rp10.000.000.000,-(sepuluh	miliar	Rupiah)	

	
3. Peralihan	saham	dengan	rincian	sebagai	berikut	:	

a. Adi	Wibowo	Adisaputro	sebanyak	4.099.875	(empat	juta	sembilan	puluh	sembilan	ribu	delapan	ratus	
tujuh	puluh	lima)	saham	kepada	PT	Indovest	Central,	peralihan	mana	telah	dilaksanakan	berdasarkan	
berdasarkan	Akta	Jual	Beli	tertanggal	27	Januari	2016	antara	Adi	Wibowo	Adisaputro		dan	PT	Indovest	
Central.;	

b. Edwin	Budiarto	sebanyak	820.000	(delapan	ratus	dua	puluh	juta)	saham	kepada	PT	Indovest	Central,	
peralihan	mana	telah	dilaksanakan	berdasarkan	Akta	Jual	Beli	tertanggal	27	Januari	2016	antara	Edwin	
Budiarto	dan	PT	Indovest	Central.	
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D. Sesuai	Akta	Pernyataan	Keputusan	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	Luar	Biasa	No	:	1	tanggal	2	Maret	2016,	yang	

dibuat	 dihadapan	Vestina	 Ria	 Kartika,	 S.H.,	Notaris	 di	 Jakarta,	 yang	 telah	mendapat	 Persetujuan	 Perubahan	
Anggaran	Dasar	Perseroan	dari	Menteri	Hukum	Dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	di	bawah	No.	AHU-
0004299.AH.01.02.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016	dan	telah	didaftarkan	dalam	Daftar	Perseroan	dibawah	No:	
AHU-0028325.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016,	para	pemegang	saham	Perseroan	antara	lain	:	
	
1. Menyetujui	peningkatan	modal	dasar	Perseroan	dari	semula	Rp75.000.000.000,-	(tujuh	puluh	lima	miliar	

Rupiah)	menjadi	Rp100.000.000.000,-	(seratus	miliar	Rupiah)	serta	perubahan	nilai	nominal	saham	dari	
Rp1.000,-	(seribu	Rupiah)	per	saham	menjadi	sebesar	Rp100,-	(seratus	Rupiah)	per	saham;	

2. Menyetujui	perubahan	nama	menjadi	PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk	
	

Struktur	permodalan	dan	komposisi	susunan	pemegang	saham	Perseroan	pada	saat	Prospektus	Ini	diterbitkan	
adalah	sebagai	berikut:	
	 	 	

Keterangan	 Jumlah	Saham	 Nilai	Nominal	
	(Rp100,00)	

%	

Modal	Dasar	 1.000.000.000	 100.000.000.000	 	
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	:	
1.	PT	Indovest	Central		
2.	PT	Okansa	Indonesia	

	
149.198.750	
49.401.250	

	
14.919.875.000	
4.940.125.000	

	
75,13	
24,87	

Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh	 198.600.000	 19.860.000.000	 100,00	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel	 801.400.000	 80.140.000.000	 	

	
Tabel	Proforma	Ekuitas	pada	tanggal	31	Desember	2015	
	

(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian	

Modal	
Ditempatkan	
dan	Disetor	

Penuh	

Agio	
Saham	

Biaya	
Emisi	

Penghasilan	
(rugi)	

komprehensif	
lain	

Saldo	
laba	

(defisit)	

Ekuitas	yang	
dapat	

didistrubisikan	
kepada	Pemilik	
entitas	induk	

Kepentingan	
non	

pengendali	

Jumlah	
Ekuitas	

Posisi	Ekuitas	menurut	
laporan	keuangan	
pada	tanggal	31	
Desember	2015	

9.860	 -	 -	 (8)	 3.435	 13.287	 0,4	 13.287	

Perubahan	Ekuitas	
setelah	tanggal	31	
Desember		2015	jika	
diasumsikan	pada	
tanggal	tersebut	:		

	 	 	 	 	 	 	 	

- peningkatan	modal	
ditempatkan	dan	
disetor	penuh	
dilakukan	oleh	PT	
Indovest	Central	
sebanyak	
10.000.000	saham	
atau	
Rp10.000.000.000,-	

10.000	 	 	 	 	 10.000	 	 10.000	

- Peralihan	saham	Adi	
Wibowo	Adisaputro	
sebanyak	4.099.875	
saham	kepada	PT	
Indovest	Central	

	 	 	 	 	 	 	 	

- Peralihan	saham	
Edwin	Budiarto	
sebanyak	820.000	
saham	kepada	PT	
Indovest	Central	

	 	 	 	 	 	 	 	

- Perubahan	nilai	
nominal	saham	dari	
Rp1.000,-		per	
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Uraian	

Modal	
Ditempatkan	
dan	Disetor	

Penuh	

Agio	
Saham	

Biaya	
Emisi	

Penghasilan	
(rugi)	

komprehensif	
lain	

Saldo	
laba	

(defisit)	

Ekuitas	yang	
dapat	

didistrubisikan	
kepada	Pemilik	
entitas	induk	

Kepentingan	
non	

pengendali	

Jumlah	
Ekuitas	

saham	menjadi	
sebesar	Rp100,-	per	
saham	

- Penawaran	Umum	
sebanyak	
banyaknya	
160.000.000		saham	
Biasa	yang	
merupakan	saham	
baru	Perseroan	
dengan	nilai	
nominal	Rp100,-	per	
saham	dengan	
harga	penawaran	
Rp190,-	per	saham	
setelah	dikurangi	
estimasi	biaya	
Penawaran	Umum	
yang	ditanggung	
Perseroan	

16.000	 14.400	 	(2.655)	 	 	 27.745	 	 27.745	

Posisi	Ekuitas	menurut	
laporan	keuangan	per	
tanggal	31Desember		
2015	setelah	
Penawaran	Umum	

35.860	 14.400	 (2.655)	 (8)	 3.435	 51.032	 0,4	 51.032	
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XI. KEBIJAKAN	DIVIDEN		
	
Para	Pemegang	Saham	Perseroan	yang	merupakan	hasil	dari	pelaksanaan	Penawaran	Umum	Saham	Perdana	ini	
mempunyai	hak	yang	sama	dan	sederajat	dalam	segala	hal	dengan	pemegang	saham	lama	,	yaitu	antara	lain:	
a. menghadiri	dan	mengeluarkan	suara	dalam	RUPS;		
b. menjalankan	hak	lainnya	berdasarkan	UUPT;	
c. dan	sesuai	dengan	ketentuan-ketentuan	Anggaran	Dasar	Perseroan	termasuk	hak	atas	Dividen	Kas.		

Perseroan	mempunyai	 rencana	 untuk	membayarkan	 dividen	 kas	 sekurang-kurangnya	 sekali	 dalam	 setahun.	
Besarnya	 dividen	 kas	 dikaitkan	 dengan	 laba	 bersih	 setelah	 pajak	 dari	 Perseroan	 pada	 tahun	 buku	 yang	
bersangkutan,	dengan	tidak	mengabaikan	kondisi	keuangan	Perseroan	dan	tanpa	mengurangi	hak	dari	RUPS	
Perseroan	untuk	menentukan	lain	sesuai	dengan	ketentuan	Anggaran	Dasar	Perseroan.	

Mulai	tahun	buku	2016,	manjemen	Perseroan	merencanakan	untuk	membagikan	dividen	kas	dengan	ketentuan	
sebagai	berikut	:	
a. Dividen	kas	sebanyak-banyaknya	2%	dari	laba	bersih	tahun	berjalan	setiap	tahunnya	jika	pada	tahun	buku	

tersebut	mencapai	Rp2	miliar	sampai	dengan	Rp3	miliar;	
b. Dividen	kas	sebanyak-banyaknya	5%	dari	laba	bersih	tahun	berjalan	setiap	tahunnya	jika	pada	tahun	buku	

tersebut	mencapai	lebih	besar	dari	Rp3	miliar	sampai	dengan	Rp5	miliar;	
c. Dividen	kas	sebanyak-banyaknya	10%	dari	laba	bersih	tahun	berjalan	setiap	tahunnya	jika		pada	tahun	buku	

tersebut	mencapai	lebih	besar	dari	Rp5	miliar.	
Dengan	memperhatikan	hal-hal	sebagai	berikut	:	
1) Hasil	operasi,	arus	kas,	kecukupan	modal	dan	kondisi	keuangan	Perseroan	dalam	rangka	mencapai	tingkat	

pertumbuhan	yang	optimal	di	masa	yang	akan	datang;	
2) Kepatuhan	hukum	dan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku	dan	persetujuan	dari	Rapat	Umum	

Pemegang	Saham	Tahunan	sesuai	dengan	ketentuan	Anggaran	Dasar	Perseroan.	

Tidak	 ada	 jaminan	 bahwa	 Perseroan	 akan	 mampu	 membayar	 dividen	 atau	 akan	 membayar	 dividen	 atau	
keduanya	di	masa	yang	akan	datang.	
	
Tidak	terdapat	pembatasan-pembatasan	(negative	covenants)	yang	merugikan	pemegang	saham	sehubungan	
dengan	pembatasan	pihak	ketiga	dalam	rangka	pembagian	dividen.	
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XII. PERPAJAKAN	
	

Pemenuhan	Kewajiban	Perpajakan	Oleh	Perseroan	

Sebagai	 Wajib	 Pajak,	 Perseroan	 memiliki	 kewajiban	 perpajakan	 untuk	 Pajak	 Penghasilan	 (PPh),	 Pajak	
Pertambahan	 Nilai	 (PPN)	 dan	 Pajak	 Bumi	 dan	 Bangunan	 (PBB).	 Perseroan	 telah	 memenuhi	 kewajiban	
perpajakannya	 sesuai	dengan	perundang-undangan	dan	peraturan	perpajakan	yang	berlaku.	 Sampai	dengan	
tanggal	Prospektus	ini	diterbitkan,	Perseroan	tidak	memiliki	tunggakan	pajak.	

	
Calon	pembeli	saham	dalam	Penawaran	Umum	ini	diharapkan	untuk	berkonsultasi	dengan	Konsultan	Pajak	
masing-masing	 mengenai	 akibat	 perpajakan	 yang	 timbul	 dari	 pembelian,	 pemilikan	 maupun	 penjualan	
saham	yang	dibeli	melalui	Penawaran	Umum	ini.	
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XIII. PENJAMINAN	EMISI	EFEK	
	
A.	Keterangan	Tentang	Penjaminan	Emisi	Efek	

Sesuai	 dengan	 ketentuan	 dan	 persyaratan	 yang	 dinyatakan	 dalam	 Akta	 Perjanjian	 Penjaminan	 Emisi	 Efek	
Penawaran	Umum	Perseroan	No.	2	tanggal	7	Maret	2016	juncto	Addendum	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek	
Penawaran	Umum	Perseroan	No.19	tanggal	26	Mei	2016,	juncto	Addendum	II	Perjanjian	Penjaminan	Emisi	Efek	
Penawaran	 Umum	 Perseroan	 No.9	 tanggal	 21	 Juni	 2016,	 ketiganya	 dibuat	 di	 hadapan	 Vestina	 Ria	 Kartika,	
SH,.MH.,	Notaris	di	Jakarta,	para	Penjamin	Emisi	Efek	yang	namanya	disebut	dibawah	ini,	secara	sendiri-sendiri	
menyetujui	 sepenuhnya	 untuk	 menawarkan	 dan	 menjual	 saham	 yang	 akan	 ditawarkan	 Perseroan	 kepada	
masyarakat	 sesuai	 bagian	 penjaminannya	 masing-masing	 dengan	 kesanggupan	 penuh	 (full	 commitment)	
sebesar	 100%	 (seratus	 persen)	 dari	 jumlah	 yang	 ditawarkan	 dalam	 Penawaran	 Umum	 ini	 yaitu	 sebanyak	
160.000.000	(seratus	enam	puluh	juta)	saham	baru	dengan	harga	penawaran	Rp190,-	(seratus	sembilan	puluh	
Rupiah)	 per	 saham,	 sehingga	mengikat	 diri	 untuk	membeli	 sisa	 saham	 yang	 tidak	 habis	 terjual	 pada	 Harga	
Penawaran	pada	tanggal	penutupan	Masa	Penawaran	sesuai	dengan	bagian	penjaminannya	masing-masing.	

Perjanjian	tersebut	merupakan	perjanjian	lengkap	yang	menggantikan	semua	persetujuan	yang	mungkin	telah	
dibuat	 sebelumnya	mengenai	perihal	 yang	dimuat	dalam	Perjanjian	yang	dibuat	oleh	para	pihak	yang	 isinya	
bertentangan	dengan	Perjanjian	tersebut.	

Selanjutnya	para	Penjamin	Emisi	Efek	yang	ikut	dalam	Penjaminan	Emisi	Saham	Perseroan	telah	sepakat	untuk	
melaksanakan	 tugasnya	 masing-masing	 sesuai	 dengan	 Peraturan	 No.	 IX.A.7,	 Lampiran	 Keputusan	 Ketua	
BAPEPAM	 No.KEP-691/BL/2011	 tanggal	 30	 Juni	 2011	 tentang	 Pemesanan	 dan	 Penjatahan	 Efek	 dalam	
Penawaran	Umum.	

Adapun	susunan	dan	jumlah	porsi	penjaminan	serta	persentase	dari	Penjaminan	Emisi	Efek	dalam	Penawaran	
Umum	Perdana	Saham	Perseroan	adalah	sebagai	berikut	:	

No.	 Penjamin	Emisi	Efek	
Porsi	Penjaminan	

(jumlah	saham)	 (Jumlah	Rupiah)	 %	
Penjamin	Pelaksana	Emisi	Saham	 	 	 	
1	 PT	Erdikha	Elit	Sekuritas	 157.000.000	 29.830.000.000	 98,13	

Penjamin	Emisi	Saham	 	 	 	
2	 PT	Bosowa	Sekuritas	 250.000	 47.500.000	 0,16	
3	 PT	Evegreen	Capital	 250.000	 47.500.000	 0,16	
4	 PT	Indomitra	Securities	 250.000	 47.500.000	 0,16	
5	 PT	Inti	Fikasa	Securindo	 250.000	 47.500.000	 0,16	
6	 PT	Jasa	Utama	Capital	 250.000	 47.500.000	 0,16	
7	 PT	Lautandhana	Securindo	 250.000	 47.500.000	 0,16	
8	 PT	Mina	Padi	Investmana	Tbk	 250.000	 47.500.000	 0,16	
9	 PT	Panca	Global	Securities	Tbk	 250.000	 47.500.000	 0,16	

10	 PT	Panin	Sekuritas	 250.000	 47.500.000	 0,16	
11	 PT	Phillip	Securities	Indonesia	 250.000	 47.500.000	 0,16	
12	 PT	Profindo	International	Securities	 250.000	 47.500.000	 0,16	
13	 PT	Victoria	Securities	 250.000	 47.500.000	 0,16	
Total	 160.000.000	 30.400.000.000	 100,00	

	

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

B.	Penentuan	Harga	Penawaran	Umum	Saham	Pada	Pasar	Perdana	

Harga	penawaran	untuk	saham	ini	ditentukan	berdasarkan	hasil	kesepakatan	dan	negosiasi	antara	Pemegang	
Saham,	 Perseroan	 dan	 Penjamin	 Pelaksana	 Emisi	 Efek	 dengan	 mempertimbangkan	 hasil	 penawaran	 awal	
(bookbuilding)	pada	tanggal	16	Juni	2016	sampai	dengan	tanggal	17	Juni	2016.	Berdasarkan	hasil	bookbuilding,	
jumlah	permintaan	 terbanyak	 yang	diterima	oleh	Penjamin	Pelaksana	Emisi	 Efek	berada	pada	 kisaran	harga	
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Rp185,-	 (seratus	delapan	puluh	 lima	Rupiah)	 sampai	dengan	Rp225,-	 (dua	 ratus	dua	puluh	 lima	Rupiah)	per	
saham.	 Dengan	mempertimbangkan	 hasil	 bookbuilding	 yang	 telah	 dilakukan	 oleh	 para	 Penjamin	 Emisi	 Efek	
dengan	melakukan	 kegiatan	penjajakan	 kepada	para	 investor,	 ditetapkan	harga	penawaran	 sebesar	Rp190,-
(seratus	sembilan	puluh	Rupiah)	per	saham,	dan	dengan	mempertimbangkan	berbagai	faktor	seperti	berikut:	

1. Kondisi	pasar	saat	bookbuilding		dilakukan;	
2. Permintaan	dari	investor	
3. Kinerja	keuangan	Perseroan;	
4. Data	 dan	 informasi	 Perseroan,	 kinerja	 Perseroan,	 sejarah	 singkat,	 prospek	 usaha	 dan	 keterangan	

mengenai	industri	yang	terkait;	
5. Status	dan	perkembangan	terakhir	Perseroan;	
6. Penilaian	berdasarkan	rasio	perbandingan	P/E	dan	PBV	dari	perusahaan	publik	dengan	industri	yang	sama	

yang	tercatat	di	BEI.			
7. Mempertimbangkan	kinerja	saham	Industri	yang	sama	dan	tercatat	di	BEI	di	pasar	sekunder.	

Tidak	dapat	dijamin	atau	dipastikan	bahwa	setelah	Penawaran	Umum	ini	harga	Saham	Perseroan	akan	terus	
berada	diatas.	Harga	Penawaran	atau	perdagangan	Saham	Perseroan	akan	terus	berkembang	secara	aktif	di	BEI.	
	
PENENTUAN	 HARGA	 SAHAM	 TERSEBUT	 DIATAS	 TELAH	 DIBUAT	 SECARA	 WAJAR	 OLEH	 PERSEROAN	 DAN	
PENJAMIN	PELAKSANA	EMISI	EFEK	
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XIV. LEMBAGA	DAN	PROFESI	PENUNJANG	PASAR	MODAL	

	

Lembaga	dan	profesi	penunjang	pasar	modal	yang	berpartisipasi	dalam	rangka	Penawaran	Umum	ini	adalah	
sebagai	berikut	:	

1.	 Akuntan	Publik	 Johanes	Juara	&	Rekan	
Gedung	Plaza	Sentral	18	th	Floor	
Jl.	Jend.	Sudirman	No.	47	
Jakarta	12930	-	Indonesia	

	 No.	STTD	 No.319/PM/STTD-AP/2002	
	 Tanggal	STTD	 28	Juni	2002	
	 Keanggotaan	Asosiasi	 Istitut	Akuntan	Publik	Indonesia	(IAPI)	No.	888	
	 Surat	Penunjukan	 No.	020/PMP/II/2016		tertanggal	9	Pebruari	2016	
	 Pedoman	Kerja	 Pernyataan	 Standar	 Akuntansi	 Keuangan	 (PSAK)	 dan	 Standar	

Profesi	Akuntan	Publik	(SPAP)	
	 Fungsi	utama	akuntan	publik	dalam	rangka	penawaran	umum	saham	ini	adalah	untuk	melaksanakan	

audit	 berdasarkan	 standar	 yang	 ditetapkan	 oleh	 Ikatan	 Akuntan	 Publik	 Indonesia	 (IAPI).	 Standar	
tersebut	mengharuskan	akuntan	publik	merencanakan	dan	melaksanakan	audit	agar	memperoleh	
keyakinan	memadai	bahwa	 laporan	keuangan	bebas	dari	salah	saji	yang	material.	Akuntan	publik	
bertanggungjawab	atas	oponi.	
	
Pengalaman	Kerja	di	Bidang	Pasar	Modal	Selama	3	Tahun	Terakhir	
	
No	 Perusahaan	 Kegiatan	 Tahun	
1.	 PT	Alakasa	Industrindo	Tbk	 Audit	umum		 2013	-	2015		

2.	 PT	Summarecon	Agung	Tbk	 Audit	penjatahan		 2013	-	2015		
3.	 PT	Mandiri	Tunas	Finance	 Audit	penjatahan	 2015	
4.	 PT	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk	 Audit	Laporan	Keuangan	Perseroan	

dan	Entitas	Anak	dalam	Penawaran	
Umum	(IPO)	Perseroan	

2016	

	

	 	
	

	

2.	 Notaris	 Vestina	Ria	Kartika,	SH.,	MH	
	 	 Jl.	Satrio	No.	1	

Jakarta	12940	-	Indonesia		
	 No.	STTD	 140/PM/STTD-N/1999	
	 Tanggal	STTD	 24	Juni	1999	
	 Keanggotaan	Asosiasi	 Ikatan	 Notaris	 Indonesia	 No:	 16/PENGDA	 JAKSEL-

INI/SuKet/IX/2014		
	 Surat	Penunjukan	 No.	019/PMP/II/2016	tanggal	9	Pebruari	2016	
	 Pedoman	Kerja	 Pernyataan	Undang-undang	No.	30	Tahun	2004	tentang	Jawaban	

Notaris	dan	Kode	Etik	Ikatan	Notaris	Indonesia	
	 Ruang	lingkup	tugas	notaris	selaku	profesi	penunjang	dalam	rangka	Penawaran	Umum	antara	lain	

adalah	menyiapkan	dan	membuatkan	akta-akta	sehubungan	dengan	Penawaran	Umum,	antara	lain	
perubahan	 seluruh	 anggaran	 dasar	 Perseroan,	 perjanjian	 penjaminan	 emisi	 efek	 dan	 perjanjian	
pengelolaan	administrasi	saham	sesuai	dengan	Peraturan	Jabatan	Notaris	dan	Kode	Etik	Notaris.	
	
Pengalaman	Kerja	di	Bidang	Pasar	Modal	Selama	3	Tahun	Terakhir	
	

No	 Perusahaan	 Kegiatan	 Tahun	
1.	 PT.	Express	Transindo	Utama	 Akta	Berita	Acara	Rapat	Umum	

Pemegang	Obilgasi	
2016	

2.	 PT.	Protech	Mitra	Perkasa,	Tbk.	 Akta	Pernyataan	Keputusan	
Para	Pemegang	Saham.	

2016	
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3.	• PT.	Protech	Mitra	Perkasa,	Tbk.	 Akta	Perjanjian	Penjaminan	
Emisi	Efek	Penawaran	Umum	
Saham.	Akta	Perjanjian	
Pengelolaan	Administrasi	
Saham.	

2016	

	
	
	

3.	 Konsultan	Hukum	 	 Adams	&	Co	
	 	 Wisma	Bumiputera,	Lantai	15	

Jl.	Jenderal	Sudirman	Kav.	75	
Jakarta	12910	-	Indonesia		

	 No.STTD	 99/BL/STTD-KH/2011	tanggal	10	Februari	2011		
	 Keanggotaan	Asosiasi	 Himpunan	Konsultan	Hukum	Pasar	Modal,	Nomor	Anggota:	

No.	Anggota	201014	
	 Surat	Penugasan	Kerja	 No.	026/PMP/II/2016	tertanggal	9	Pebruari	2016	
	 Pedoman	Kerja	 Standar	Pelaksanaan	Uji	Tuntas	yang	dikeluarkan	oleh	Himpunan	

Konsultan	 Hukum	 Pasar	 Modal	 (HKHPM),	 Standar	 Pemeriksaan	
Hukum	 dan	 Standar	 Pendapat	 Hukum	 yang	 dikeluarkan	 oleh	
Himpunan	Konsultan	Hukum	Pasar	Modal	sebagaimana	dimaksud	
dalam	 Keputusan	 HKHPM	 No.01/HKHPM/2005	 tanggal	 18	
Februari	 2005	 sebagaimana	 diubah	 dengan	 Keputusan	 HKHPM	
No.	 Kep.	 04/HKHPM/XI/2012	 tanggal	 6	 Desember	 2012	 dan	
Keputusan	HKHPM	No.Kep.01/HKHPM/II/2014	tanggal	4	Februari	
2014.	

	 	
Pengalaman	Kerja	di	Bidang	Pasar	Modal	Selama	3	Tahun	Terakhir	

No	 Perusahaan	 Kegiatan	 Tahun	
1.	 	PT	Bank	Capital	Indonesia,	Tbk.	 Penawaran	 Umum	

Terbatas	II	
	2013	

2.	 	PT	Bank	Dinar,	Tbk.	 Penawaran	 Umum	
Saham	Perdana	

	2014	

3.	• 	PT	Sitara	Propertindo,	Tbk.	 Penawaran	 Umum	
Saham	Perdana	

	2014	

4.	• 	PT	Bank	Capital	Indonesia,	Tbk.	 Penawaran	 Umum	
Obligasi	Subordinasi	I	

	2014	

5.	• 	PT	Bank	Capital	Indonesia,	Tbk.	 Penawaran	 Umum	
Terbatas	 III	 dan	
Penawaran	 Umum	
Obligasi	Subordinasi	II	

	2015	

6.	 PT	Primarindo	Asia	Infrastructure,	Tbk.	 Penambahan	 Modal	
Tanpa	Memberikan	Hak	
Memesan	Efek	Terlebih	
Dahulu		

2016	

7.	• 	PT	Protech	Mitra	Perkasa,	Tbk.	 Penawaran	 Umum	
Saham	Perdana	

	2016	
(sedang	
berlangsung)	

8.	 PT	Capital	Financial	Indonesia,	Tbk.	 Penawaran	 Umum	
Saham	Perdana	

2016	
(sedang	
berlangsung)	

9.	 PT	Mitra	Investindo,	Tbk.	 Rencana	 Pembelian	
Saham	 PT	 Benakat	 Oil	
dengan	 Penambahan	
Modal	 Tanpa	
Memberikan	 Hak	
Memesan	Efek	Terlebih	

2016	
(sedang	
berlangsung)	
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Dahulu	 dan	 Perubahan	
Kegiatan	 Usaha	 Terkait	
Dengan	 Pelepasan	
Segmen	 Usaha	
Pertambangan	Granit	

	
	

	
4.	

	
Biro	Administrasi	Efek	

	
PT	Sinartama	Gunita	

	 	 Plaza	BII	Menara	3,	Lantai	12	
Jl.	MH.	Thamrin	No.	51	
Jakarta	10350	

	 Surat	Penunjukan	 No.	01/SG-MRK/II/2016	tertanggal	5	Pebruari	2016	
	 	

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

Bersama-sama	dengan	penjamin	emisi,	BAE	mempunyai	hak	untuk	menolak	pemesanan	saham	yang	
tidak	memenuhi	persyaratan	pemesanan	dengan	memperhatikan	peraturan	yang	berlaku.	Dalam	hal	
terjadinya	 pemesanan	 yang	 melebihi	 jumlah	 saham	 yang	 ditawarkan,	 BAE	 melakukan	 proses	
penjatahan	 sesuai	 dengan	 rumus	 penjatahan	 yang	 ditetapkan	 oleh	 penjamin	 emisi,	 mencetak	
konfirmasi	 penjatahan	 dan	 menyiapkan	 laporan	 penjatahan.	 BAE	 juga	 bertanggungjawab	
menerbitkan	 formulir	 konfirmasi	 penjatahan	 (FKP)	 atas	 nama	 pemesan	 yang	 mendapatkan	
penjatahan	 dan	 menyusun	 laporan	 Penawaran	 Umum	 Perdana	 sesuai	 dengan	 peraturan	 yang	
berlaku.	

Pengalaman	Kerja	di	Bidang	Pasar	Modal	Selama	3	Tahun	Terakhir	
No	 Perusahaan	 Kegiatan	 Tahun	
1.	 PT.Bali	Towerindo	Sentra,	Tbk	 IPO	 2014	

2.	 PT.Intermedia	Capital,	Tbk	 IPO	 2014	
3.	• PT.Chitose	International,	Tbk	 IPO	 2014	
4.	• PT.Sitara	Propertindo,	Tbk	 IPO	 2014	
5.	• PT.Golden	Plantation,	Tbk	 IPO	 2014	
6.	• PT.Puradelta	Lestari,	Tbk	 IPO	 2015	
7.	• PT.	Protech	Mitra	Perkasa	Tbk	 IPO	 2016	

	

	
Para	Lembaga	dan	Profesi	Penunjang	Pasar	Modal	menyatakan	baik	secara	langsung	maupun	tidak	langsung	
tidak	mempunyai	hubungan	afiliasi	dengan	Perseroan	sebagaimana	didefinisikan	dalam	Undang-Undang	No.	
8	Tahun	1995	tanggal	10	Nopember	1995,	tentang	Pasar	Modal,	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	Nomor	
64	Tahun	1995,	Tambahan	Nomor	3608.	
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XV. PENDAPAT	DARI	SEGI	HUKUM	
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XVI. LAPORAN	AUDITOR	INDEPENDEN	
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XVII.	ANGGARAN	DASAR	PERSEROAN		
	
Anggaran	Dasar	Perseroan	yang	berlaku	saat	ini	adalah	anggaran	dasar	yang	termuat	dalam	Akta	No	:	1	tanggal	
2	Maret	 2016	 yang	 dibuat	 dihadapan	 Vestina	 Ria	 Kartika,	 S.H.,	 Notaris	 di	 Jakarta,	 akta	 mana	 telah	mendapat	
persetujuan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	berdasarkan	Surat	Keputusan	No	:	AHU-
0004299.AH.01.02.Tahun	 2016	 tanggal	 4	Maret	 2016	 dan	 telah	 didaftarkan	 dalam	Daftar	 Perseroan	No	 :	 AHU-
0028325.AH.01.11.Tahun	2016	tanggal	4	Maret	2016,	adalah	sebagai	berikut	:	

	

NAMA	DAN	TEMPAT	KEDUDUKAN	

Pasal	1	
1.	 Perseroan	Terbatas	ini	bernama	PT.	PROTECH	MITRA	PERKASA,	Tbk.	(selanjutnya	dalam	Anggaran	Dasar	ini	

cukup	disebut	dengan	“Perseroan”),	berkedudukan	dan	berkantor	pusat	di	Jakarta	Selatan;		
2.	 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.	 	
	

	JANGKA	WAKTU	BERDIRINYA	PERSEROAN		

	Pasal	2		

Perseroan	ini	didirikan	untuk	jangka	waktu	yang	tidak	terbatas	terhitung	sejak	tanggal	20-4-2006	(dua	puuh	April	
dua	ribu	enam)	dan	telah	,e,peroleh	status	badan	hukum	berdasarkan	keputusan	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	
Manusia	Republik	Indonesia	Nomor	C-20740	HT.01.01.TH.2006	tertanggal	14-7-2006	(empat	belas	Juli	dua	ribu	
enam).	 	

		

MAKSUD	DAN	TUJUAN	SERTA	KEGIATAN	USAHA		

	Pasal	3	

1.	 Maksud	dan	tujuan	Perseroan	ialah	:	
-	Berusaha	dalam	bidang	perdagangan;		
-	Berusaha	dalam	bidang	pembangunan;		
-	Berusaha	dalam	bidang	jasa,	kecuali	jasa	dibidang	hukum	dan	pajak.		
-	Berusaha	dalam	bidang	industri;		
-	Berusaha	dalam	bidang	pertanian;		
-	Berusaha	dalam	bidang	pengangkutan	darat;		
-	Berusaha	dalam	bidang	pertambangan;		
-	Berusaha	dalam	bidang	percetakan;		
-	Berusaha	dalam	bidang	transportasi	darat;	
-	Berusaha	dalam	bidang	perbengkelan;	

2.	 Untuk	mencapai	maksud	dan	tujuan	tersebut	di	atas	Perseroan	dapat	melaksanakan	kegiatan	usaha	sebagai	
berikut	:	 	
i.	 kegiatan	usaha	utama	:	 	

a.	 Menjalankan	usaha-usaha	 di	 bidang	 perdagangan,	 yang	meliputi	 perdagangan,	 impor	 dan	 ekspor,	
antar	 pulau/daerah	 serta	 lokal,	 untuk	 barang-barang	 hasil	 produksi	 sendiri	 dan	 hasil	 produksi	
perusahaan	 lain,	 serta	 bertindak	 sebagai	 agen,	 ritel,	 grosir,	 commision	 house	 leveransir,	 suplier,	
waralaba,	distributor	dan	sebagai	perwakilan	dari	badan-badan	perusahaan-perusahaan	lain	baik	dari	
dalam	maupun	luar	negeri,	serta	perdagangan	yang	berhubungan	dengan	hasil	bumi,	hasil	hutan	dan	
hasil	pertanian;	
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b.	 Menjalankan	usaha-usaha	di	bidang	jasa,	yang	meliputi	usaha-usaha	jasa	persewaan	dan	sewa	beli	

kendaraan	bermotor	serta	usaha	terkait,	jasa	penunjang	dan	pelengkap	kegiatan	angkutan	dan	jasa	
perjalanan,	 pelayanan	 bongkar	 muat	 barang	 kecuali	 pergudangan,	 jasa	 persewaan	 alat-alat	
transportasi,	persewaan	mesin	dan	peralatan	lainnya	serta	jasa	lain-lain	kecuali	jasa	di	bidang	hukum	
dan	pajak.	

c.	 Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 pembangunan,	 bertindak	 sebagai	 pengembang	 yang	meliputi	
perencanaan	 pelaksanaan	 dan	 pemborongan	 pada	 umumnya	 (general	 contractor),	 antara	 lain	
pembangunan	kawasan	perumahan		(real	estat),	kawasan	industri	(industrial	estate),	gedung-gedung	
apartemen,	 kondominium,	 perkantoran,	 pertokoan,	 gedung	 tempat	 parkir	 beserta	 fasilitas-
fasilitasnya	termasuk	mengerjakan	pembebasan,	pembukaan,	pengurugan,	pemerataan,	penyiapan	
dan	 pengembangan	 areal	 tanah	 lokasi/wilayah	 yang	 akan	 dibangun,	 serta	 pembangunan	 gedung-
gedung,	 jalan-jalan	 taman-taman,	 jembatan-jembatan,	 bendungan-bendungan,	 	 pengairan/irigasi,	
landasan-landasan,pemasangan	 instalasi-instalasi	 listrik,	 mekanikal,	 gas,	 air	 minum	 telepon,	 air	
conditioner	dan	dalam	bidang	teknik	sipil	elektro,	mesin;		

ii.	 kegiatan	usaha	penunjang	:	 	
d.	 Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 industri,	 yang	 meliputi	 berbagai	 macam	 industri	 antara	 lain	

industri	elektronika	termasuk	komputer,	alat	komunikasi,	 	 industri	makanan	dan	minuman,	tekstil,	
pakaian	jadi	(garmen),	meubel	(furniture),	alat-alat	rumah	tangga;	

e.	 Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 pertanian,	 termasuk	 agroindustri	 yang	 meliputi	 pembibitan,	
budidaya	dan	pengolahan	pasca	panen,	 industri	pertanian	 tanaman	pangan,	 tanaman	perkebunan	
dan	 holtikultura,	 perkebunan	 pada	 khususnya	 perkebunan	 tanaman	 industri,	 kehutanan	 serta	
agrobisnis;		

f.	 Menjalankan	usaha-usaha	di	bidang	pengangkutan	darat	yang	meliputi	transportasi	penumpang	dan	
barang,	peti	kemas,	traking	trailer,	kontainer	serta	ekspedisi	dan	pergudangan	dan	kegiatan	usaha	
terkait;		

g.	 Menjalankan	 usaha-usaha	 di	 bidang	 pertambangan	 yang	 meliputi	 pertambangan	 nikel,	 batubara,	
timah,	emas,	perak,	batuan	tambang	yaitu	kerikil,	koral,	marmer,	granit,	pasir	kecuali	tambang	minyak	
dan	gas;		

h.	 Menjalankan	usaha-usaha	di	 bidang	 transportasi	 darat,	 termasuk	angkutan	untuk	barang	maupun	
penumpang,	ekspedisi	dan	pergudangan;		

i.		 Menjalankan	usaha-usaha	di	bidang	percetakan,	meliputi	penjilidan,	penerbitan	buku-buku,	desain	
grafis,	cetak	grafis	dan	offset,	serta	kegiatan	usaha	yang	terkait;	

	j.	 Menjalankan	usaha-usaha	di	bidang	perbengkelan	yang	meliputi	kegiatan	perawatan,	pemeliharaan	
dan	 perbaikan	 (maintenance)	 kendaraan	 bermotor,	 	 berbagai	 jenis	 mesin-mesin,	
pemeliharaan/perawatan	dan	menyediakan	suku	cadang	teknik	kendaraan	bermotor;		

	

	M	O	D	A	L		

	Pasal	4	

1.	 Modal	dasar	Perseroan	berjumlah	Rp.	100.000.000.000,-	(seratus	milyar	rupiah),	terbagi	atas	1.000.000.000	
(satu	milyar)	saham,	masing-masing	saham	bernilai	nominal	Rp.100,-	(seratus	rupiah).	

2.	 Dari	 modal	 dasar	 tersebut	 telah	 ditempatkan	 dan	 disetor	 penuh	 sebesar	 19.86%	 (sembilan	 belas	 koma	
delapan	puluh	enam	persen)	atau	sejumlah	198.600.000	(seratus	sembilan	puluh	delapan	juta	enam	ratus	
ribu)	 saham	dengan	nilai	nominal	 seluruhnya	sebesar	Rp.19.860.000.000,-(sembilan	belas	milyar	delapan	
ratus	enam	puluh	 juta	 rupiah),	oleh	para	pemegang	 saham	yang	 telah	mengambil	bagian	 saham	dengan	
rincian	serta	nilai	nominal	saham	yang	disebutkan	pada	akhir	akta.	 	
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3.	 Penyetoran	modal	dapat	pula	dilakukan	dengan	cara	selain	dalam	bentuk	uang,	baik	berupa	benda	berwujud	

maupun	tidak	berwujud,	wajib	memenuhi	ketentuan	sebagai	berikut	:	
a.	 benda	yang	dijadikan	setoran	modal	dimaksud	wajib	diumumkan	kepada	publik	pada	saat	pemanggilan	

Rapat	Umum	Pemegang	Saham	(selanjutnya	dalam	Anggaran	Dasar	 ini	disebut	dengan	“Rapat	Umum	
Pemegang	Saham”	atau	“RUPS”)	mengenai	penyetoran	tersebut;	

b.	 benda	 yang	dijadikan	 sebagai	 setoran	modal	wajib	 dinilai	 oleh	 penilai	 yang	 terdaftar	 di	Otoritas	 Jasa	
Keuangan	atau	instansi	yang	berwenang	dan/atau	pelaksananya	(selanjutnya	dalam	Anggaran	Dasar	ini	
cukup	disebut	dengan	“OJK”),	dan	tidak	dijaminkan	dengan	cara	apapun	juga;	 	

c.	 memperoleh	persetujuan	terlebih	dahulu	dari	RUPS,	dengan	kuorum	sebagimana	diatur	dalam	pasal	23	
ayat	 1	 huruf	 a,	 dengan	memperhatikan	 peraturan	 perundang	 undangan	 dan	 peraturan	 yang	 berlaku	
dibidang	Pasar	Modal;	 	

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

e.	 dalam	hal	penyetoran	tersebut	berasal	dari	 laba	ditahan,	agio	saham,	 laba	bersih	Perseroan	dan/atau	
unsur	modal	sendiri,	maka	laba	ditahan,	agio	saham,	laba	bersih	Perseroan	dan/atau	unsur	modal	sendiri	
lainnya	 tersebut,	 sudah	 dimuat	 dalam	 Laporan	 Keuangan	 Tahunan	 terakhir	 yang	 telah	 diperiksa
	 akuntan	yang	terdaftar	di	OJK,	dengan	pendapat	wajar	tanpa	pengecualian.	

-	 Penyetoran	 atas	 saham	 dari	 kompensasi/konversi	 tagihan	 dilaksanakan	 sesuai	 dengan	 peraturan	
perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

4.	 Dalam	hal	Rapat	Umum	Pemegang	Saham	yang	menyetujui	pengeluaran	saham	dalam	simpanan	dengan	
cara	penawaran	umum	terbatas	maupun	peningkatan	modal	tanpa	memberikan	Hak	Memesan	Efek	Terlebih	
Dahulu	memutuskan	jumlah	maksimim	saham	dalam	simpanan	yang	akan	dikeluarkan,	maka	Rapat	Umum	
Pemegang	 Saham	 tersebut	 harus	melimpahkan	 kewenangan	 pemberian	 kuasa	 kepada	 Dewan	 Komisaris	
untuk	menyatakan	 jumlah	 saham	yang	 sesungguhnya	 telah	dikeluarkan	dalam	 rangka	penawaran	umum	
terbatas	atau	peningkatan	tanpa	memberikan	Hak	Memesan	Efekter	lebih	Dahulu	tersebut.	 	

5.	 Jika	akan	dikeluarkan	oleh	Perseroan	adalah	efek	bersifat	ekuitas	maka	:	
a.	 Setiap	penambahan	modal	melalui	pengeluaran	Efek	Bersifat	 Ekuitas	 (Efek	 Bersifat	 Ekuitas	 adalah	

Saham	atau	Efek	yang	dapat	ditukar	dengan	saham	atau	Efek	yang	mengandung	hak	untuk	memperoleh	
Saham	antara	lain	Obligasi	Konversi	atau	Waran)	yang	dilakukan	dengan	pemesanan,	maka	hal	tersebut	
wajib	dilakukan	dengan	memberikan	Hak	Memesan	Efek	Terlebih	Dahulu	kepada	pemegang	saham	yang	
namanya	tercatat	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	Perseroan	pada	tanggal	yang	ditentukan	RUPS	yang	
menyetujui	pengeluaran	Efek	Bersifat	Ekuitas	dalam	jumlah	yang	sebanding	dengan	jumlah	Saham	yang	
telah	terdaftar	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	Perseroan	atas	nama	pemegang	saham	masing-masing	
pada	tanggal	tersebut;	

b.	 Hak	Memesan	 Efek	 Terlebih	 Dahulu	 wajib	 dapat	 dialihkan	 dan	 diperdagangkan	 dalam	 jangka	 waktu	
sebagaimana	ditetapkan	dalam	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	
Pasar	Modal;	

c.	 Efek	Bersifat	Ekuitas	yang	akan	dikeluarkan	oleh	Perseroan	tersebut	di	atas	harus	mendapat	persetujuan	
terlebih	 dahulu	 dari	 RUPS,	 dengan	 syarat-syarat	 dan	 jangka	 waktu	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 dalam	
Anggaran	Dasar	ini,	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	
serta	peraturan	Bursa	Efek	di	tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan;	

d.	 Efek	 Bersifat	 Ekuitas	 yang	 akan	 dikeluarkan	 oleh	 Perseroan	 dan	 tidak	 diambil	 oleh	 pemegang	 Hak	
Memesan	Efek	Terlebih	Dahulu	harus	dialokasikan	kepada	semua	pemegang	saham	 yang	
memesan	tambahan	Efek	Bersifat	Ekuitas,	dengan	 ketentuan	 apabila	 jumlah	 Efek	 Bersifat	 Ekuitas	
yang	dipesan	melebihi	jumlah	Efek	Bersifat	Ekuitas	yang	akan	dikeluarkan,	Efek	Bersifat	Ekuitas	yang	tidak	
diambil	tersebut	wajib	dialokasikan	sebanding	dengan	jumlah	Hak	Memesan	Efek	Terlebih	 Dahulu	 yang	
dilaksanakan	oleh	masing-masing	pemegang	saham	yang	memesan	tambahan	Efek	Bersifat	 	
Ekuitas,	 satu	 dan	 lain	 dengan	 memperhatikan	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	 peraturan	 yang	
berlaku	di	bidang	Pasar	Modal;	
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e.	 Dalam	hal	masih	 terdapat	 sisa	 Efek	Bersifat	 Ekuitas	 yang	 tidak	diambil	 bagian	oleh	pemegang	 saham	

sebagaimana	dimaksud	huruf	(d)	di	atas,	maka	dalam	hal	terdapat	pembeli	siaga,	Efek	Bersifat	Ekuitas	
tersebut	wajib	dialokasikan	kepada	pihak	tertentu	yang	bertindak	sebagai	pembeli	siaga	dengan	harga	
dan	syarat-syarat	yang	sama,	kecuali	ditentukan	lain	oleh	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	
yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal;	 	

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

g.	 Pengeluaran	 Efek	 Bersifat	 Ekuitas	 tanpa	 memberikan	 Hak	 Memesan	 Efek	 Terlebih	 Dahulu	 kepada	
pemegang	saham	dapat	dilakukan	dalam	hal	pengeluaran	saham	:	
1. ditujukan	kepada	karyawan	Perseroan	
2. ditujukan	kepada	pemegang	obligasi	atau	efek	lain	yang	dapat	dikeluarkan	dengan	persetujuan	Rapat	
Umum	Pemegang	Saham	

3. dilakukan	dalam	rangka	reorganisasi	dan/atau	restrukturisasi	yang	telah	disetujui	oleh	Rapat	Umum	
Pemegang	 Saham;	 dan/atau	 dilakukan	 sesuai	 dengan	 peraturan	 di	 bidang	 Pasar	 Modal	 yang	
memperbolehkan	penambahan	modal	tanpa	memberikan	Hak	Memesan	Efek	Terlebih	Dahulu.	 	

h.	 Setiap	penambahan	modal	melalui	pengeluaran	Efek	Bersifat	Ekuitas	dapat	menyimpang	dari	ketentuan	
seperti	 tersebut	 dalam	 Pasal	 4	 ayat	 5	 huruf	 (a)	 sampai	 dengan	 huruf	 (g)	 di	 atas	 apabila	 ketentuan	
peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	serta	peraturan	Bursa	
Efek	di	tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan	mengizinkannya.	 	

6.	 Pelaksanaan	pengeluaran	saham	dalam	simpanan	untuk	pemegang	Efek	yang	dapat	ditukar	dengan	saham	
atau	 Efek	 yang	 mengandung	 hak	 untuk	 memperoleh	 saham,	 dapat	 dilakukan	 oleh	 Direksi	 berdasarkan	
persetujuan	 RUPS	 terdahulu	 yang	 telah	 menyetujui	 pengeluaran	 efek	 tersebut,	 dengan	memperhatikan	
peraturan	peraturan	yang	termuat	dalam	Anggaran	Dasar	ini,	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	
yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	serta	peraturan	Bursa	Efek	di	tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	
dicatatkan.	

7.	 Penambahan	 modal	 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.	

8.	 Penambahan	modal	dasar	Persroan	dapat	dilakukan	berdasarkan	keputusan	RUPS.	Dalam	hal	modal	dasar	
ditingkatkan,	 maka	 setiap	 penempatan	 saham-saham	 lebih	 lanjut	 harus	 disetujui	 oleh	 RUPS,	 dengan	
memperhatikan	ketentuan	dalam	Anggaran	Dasar	ini,	peraturan	perundangan-undangan	dan	peraturan	yang	
berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

9.	 Penambahan	modal	dasar	yang	mengakibatkan	modal	ditempatkan	dan	disetor	menjadi	kurang	dari	25%	
(dua	puluh	lima		persen)	dari	modal	dasar,	dapat	dilakukan	sepanjang	:	
a.	 telah	memperoleh	persetujuan	RUPS	yang	menyetujui	untuk	menambah	modal	dasar	
b.	 telah	mendapat	persetujuan	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia;	
c.	 penambahan	 modal	 ditempatkan	 dan	 disetor,	 sehingga	 menjadi	 paling	 sedikit	 25%	 (dua	 puluh	 lima		

persen)	 dari	modal	 dasar,	wajib	dilakukan	dalam	 jangka	waktu	paling	 lambat	 6	 (enam)	bulan	 setelah	
persetujuan	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	sebagaimana	dimaksud	dalam	
ayat	8	butir	b	Pasal	ini;	 	
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d.	 dalam	 hal	 penambahan	 modal	 disetor	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	 9	 butir	 c	 tidak	 terpenuhi	

sepenuhnya,	maka	Perseroan	harus	mengubah	kembali	anggaran	dasarnya,	sehingga	modal	ditempatkan	
dan	 disetor	 paling	 sedikit	 25%	 (dua	 puluh	 lima	 	 persen)	 dari	 modal	 dasar	 dengan	 memperhatikan	
ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku,	 dalam	 jangka	 waktu	 2	 (dua)	 bulan	 setelah	
jangka	waktu	dalam	ayat	9	butir	c	Pasal	ini	tidak	terpenuhi;	 	

e.	 persetujuan	RUPS	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	9	butir	a	Pasal	ini,	termasuk	juga	persetujuan	untuk	
mengubah	Anggaran	Dasar	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	9	butir	d	Pasal	ini.	

10.	Perubahan	 anggaran	 dasar	 dalam	 rangka	 penambahan	 modal	 dasar	 menjadi	 efektif	 setelah	 terjadinya	
penyetoran	modal	yang	mengakibatkan	besarnya	modal	disetor	menjadi	paling	kurang	25%	(dua	puluh	lima		
persen)	dari	modal	dasar	dan	mempunyai	hak-hak	yang	sama	dengan	saham	lainnya	yang	diterbitkan	oleh	
Perseroan,	 dengan	 tidak	 mengurangi	 kewajiban	 Perseroan	 untuk	 mengurus	 persetujuan	 perubahan	
anggaran	 dasar	 kepada	 Menteri	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	 Indonesia	 atas	 pelaksanaan	
penambahan	modal	disetor	tersebut.	

11.	Perseroan	dapat	membeli	kembali	saham-saham	yang	telah	dibayar	penuh	sampai	dengan	10	%	(sepuluh	
persen)	dari	 jumlah	saham	yang	telah	ditempatkan	atau	dalam	jumlah	 lain	apabila	peraturan	perundang-
undangan	menentukan	lain.		
-Pembelian	 kembali	 saham	 tersebut	 dilaksanakan	 sesuai	 dengan	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	
peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

	

S	A	H	A	M	

	Pasal	5	

(1) Semua	saham	yang	dikeluarkan	oleh	Perseroan	adalah	saham	atas	nama.	
(2) Perseroan	dapat	mengeluarkan	saham	dengan	nilai	nominal	atau	tanpa	nilai	nominal.	Pengeluaran	saham	

tanpa	 nilai	 nominal	 wajib	 dilakukan	 sesuai	 dengan	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	 peraturan	 yang	
berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

(3) Perseroan	hanya	mengakui	seorang	atau	1	(satu)	pihak	saja,	baik	perorangan	maupun	badan	hukum	sebagai	
pemilik	dari	1	(satu)	saham,	yaitu	orang	atau	badan	hukum	yang	namanya	tercatat	sebagai	pemilik	saham	
yang	bersangkutan	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	Perseroan.	

(4) Apabila	saham	karena	sebab	apapun	menjadi	milik	beberapa	orang,	maka	mereka	yang	memiliki	bersama	
sama	itu	diwajibkan	untuk	menunjuk	secara	tertulis	seorang	diantara	mereka	atau	seorang	lain	sebagai	kuasa	
mereka	bersama	dan	hanya	nama	dari	yang	diberi	kuasa	atau	yang	ditunjuk	itu	saja	yang	dimasukkan	dalam	
Daftar	Pemegang	Saham	dan	harus	dianggap	sebagai	Pemegang	Saham	dari	saham	yang	bersangkutan	serta	
berhak	mempergunakan	semua	hak	yang	diberikan	oleh	hukum	yang	timbul	atas	saham-saham	tersebut.	

(5) Selama	ketentuan	dalam	ayat	4	Pasal	 ini	belum	dilaksanakan,	maka	para	pemegang	saham	tersebut	tidak	
berhak	mengeluarkan	suara	dalam	RUPS,	sedangkan	pembayaran	dividen	untuk	saham	itu	ditangguhkan.	

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

(7) Setiap	pemegang	saham	yang	memiliki	1	(satu)	saham	atau	lebih	dengan	sendirinya	menurut	hukum	harus	
tunduk	kepada	Anggaran	Dasar	dan	kepada	semua	keputusan	yang	diambil	dengan	sah	dalam	RUPS	serta	
peraturan	perundang	undangan	yang	berlaku.	 	

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

(9) Untuk	saham	Perseroan	yang	tercatat	pada	Bursa	Efek	di	Indonesia,	berlaku	ketentuan	peraturan	di	bidang	
Pasar	Modal	di	Indonesia	dan	peraturan	Bursa	Efek	di	tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan.	
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	SURAT	SAHAM		

	Pasal	6	

a. Perseroan	dapat	mengeluarkan	surat	saham	atas	nama	pemiliknya	yang	terdaftar	dalam	Daftar	Pemegang	
Saham	Perseroan	sesuai	dengan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	
Modal	serta	ketentuan	yang	berlaku	di	Bursa	Efek	di	tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan.	

b. Apabila	dikeluarkan	surat	saham,	maka	untuk	setiap	saham	diberi	sehelai	surat	saham.	
c. Surat	kolektif	saham	dapat	dikeluarkan	sebagai	bukti	pemilikan	2	(dua)	atau	lebih	saham-saham	yang	dimiliki	

oleh	seorang	pemegang	saham.	
d. Pada	surat	saham	sekurangnya	harus	dicantumkan	:	

a.	 Nama	dan	alamat	pemegang	saham;	
b.	 Nomor	surat	saham;	 	
c.	 Tanggal	pengeluaran	surat	saham;	
d.	 Nilai	Nominal	saham;	 	
e.	 Tanda	pengenal	sebagaimana	akan	ditentukan	oleh	Direksi.	
	

e. Pada	surat	kolektif	saham	sekurangnya	harus	dicantumkan	:	
a.		 Nama	dan	alamat	pemegang	saham;		
b.			Nomor	surat	kolektif	saham;	
c.		 Tanggal	pengeluaran	surat	kolektif	saham;	 	
d.		 Nilai	nominal	saham;	 	
e.			Jumlah	saham	dan	nomor	urut	saham	yang	bersangkutan;	
f.			Tanda	pengenal	sebagaimana	akan	ditentukan	oleh	Direksi.	

f. Surat	saham	dan	surat	kolektif	saham	dan/atau	Obligasi	Konversi	dan/atau	Waran	dan/atau	Efek	Bersifat	
Ekuitas	 lainnya	yang	dapat	dikonversi	menjadi	saham	dapat	dicetak	sesuai	dengan	peraturan	perundang-
undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal,	serta	ditandatangani	oleh	seorang	anggota	
Direksi	 dan	 seorang	 anggota	 Dewan	 Komisaris,	 atau	 tanda	 tangan	 tersebut	 dicetak	 langsung	 pada	 surat	
saham	dan	surat	kolektif	saham	dan/atau	Obligasi	Konversi	dan/atau	Waran	dan/atau	Efek	Bersifat	Ekuitas	
lainnya	 yang	 bersangkutan,	 dengan	 mengindahkan	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	 peraturan	 yang	
berlaku	dibidang	Pasar	Modal.	

g. Untuk	 saham	yang	 tidak	masuk	dalam	Penitipan	Kolektif	 pada	 Lembaga	Penyelesaian	dan	Penyimpanan,	
maka	Perseroan	memberikan	bukti	kepemilikan	saham	berupa	surat	saham	atau	surat	kolektif	saham	kepada	
pemegang	saham.	

h. Untuk	saham	yang	termasuk	dalam	Penitipan	Kolektif	pada	Lembaga	Penyimpanan	dan	Penyelesaian	atau	
Bank	 Kustodian	 (khusus	 dalam	 rangka	 kontrak	 investasi	 kolektif),	 Perseroan	menerbitkan	 sertifikat	 atau	
konfirmasi	 tertulis	 kepada	 Lembaga	 Penyimpanan	 dan	 Penyelesaian	 atau	 Bank	 Kustodian	 yang	
bersangkutan,	yang	ditandatangani	oleh	seorang	anggota	Direksi	dan	seorang	angota	Dewan	Komisaris,	atau	
tandatangan	tersebut	dicetak	langsung	pada	sertifikat	atau	konfirmasi	tertuis	tersebut.	

i. Konfirmasi	tertulis	yang	dikeluarkan	Direksi	untuk	saham	yang	termasuk	dalam	Penitipan	Kolektif,	sekurang-
kurangnya	mencantumkan	:	 	
a.		 Nama	dan	alamat	Lembaga	Penyimpanan	dan	Penyelesaian	Kolektif	yang	bersangkutan;	
b.		 Tanggal	pengeluaran	sertifikat	atau	konfirmasi	tertulis;	
c.		 Jumlah	saham	yang	tercakup	dalam	sertifikat	atau	konfirmasi	tertulis;	
d.		 Jumlah	nilai	nominal	saham	yang	tercakup	dalam	sertifikat	atau	konfirmasi	tertulis;	
e.		 Ketentuan	bahwa	setiap	saham	dalam	Penitipan	Kolektif	dengan	klasifikasi	yang	sama,	adalah	sepadan	

dan	dapat	pertukarkan	antara	satu	dengan	yang	lain;	
f.	 Persyaratan	yang	ditetapkan	oleh	Direksi	untuk	perubahan	sertifikat	atau	konfirmasi	tertulis.		
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PENGGANTI	SURAT	SAHAM	
	Pasal	7	

a. Dalam	hal	surat	saham	rusak,	penggantian	surat	saham	tersebut	dapat	dilakukan	jika	:	
a.	 pihak	yang	mengajukan	permohonan	penggantian	saham	adalah	pemilik	surat	saham	tersebut;	dan	
b.	 Perseroan	telah	menerima	surat	saham	yang	rusak.	

b. Perseroan	wajib	memusnahkan	surat	saham	yang	rusak	setelah	memberikan	pengganti	surat	saham.	
c. Dalam	hal	surat	saham	hilang,	penggantian	surat	saham	tersebut	dapat	dilakukan	jika	:	

a.	 pihak	yang	mengajukan	permohonan	penggantian	saham	adalah	pemilik	surat	saham	tersebut;	
b.	 Perseroan	 telah	mendapatkan	 dokumen	 pelaporan	 dari	 Kepolisian	 RepubIik	 Indonesia	 atas	 hilangnya	

surat	saham	tersebut;	 	
c.	 Pihak	yang	mengajukan	permohonan	penggantian	saham	memberikan	jaminan	yang	dipandang	cukup	

oleh	Direksi	Perseroan;	dan	 	
d.				rencana	pengeluaran	pengganti	surat	saham	yang	hilang	telah	diumumkan	di	Bursa	Efek	di	tempat	di	

mana	 Perseroan	 dicatatkan	 dalam	 waktu	 paling	 kurang	 14	 (empat	 belas)	 hari	 sebelum	 pengeluaran	
pengganti	surat	saham.	

d. Biaya	 untuk	 pengeluaran	 pengganti	 surat	 saham	 itu	 harus	 ditanggung	 oleh	 pemegang	 saham	 yang	
bersangkutan.	 	

e. Pengeluaran	pengganti	surat	saham,	menurut	Pasal	ini,	mengakibatkan	surat	aslinya	menjadi	batal	dan	tidak	
berlaku	lagi.	 	

f. Pengeluaran	 pengganti	 surat	 saham	 yang	 terdaftar	 pada	 Bursa	 Efek	 di	 Indonesia,	 dilakukan	 dengan	
memperhatikan	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	 peraturan	 yang	 berlaku	 di	 bidang	 Pasar	 Modal	 di	
Indonesia.	 	

g. Ketentuan	dalam	Pasal	7	ini,	mutatis	mutandis	juga	berlaku	bagi	pengeluaran	pengganti	surat	kolektif	saham	
dan	pengganti	sertifikat	atau	konfirmasi	tertulis.	

	

	DAFTAR	PEMEGANG	SAHAM	DAN	DAFTAR	KHUSUS	

	Pasal	8		
a. Perseroan	 berkewajiban	 untuk	 mengadakan	 Daftar	 Pemegang	 Saham	 dan	 Daftar	 Khusus	 di	 tempat	

kedudukan	Perseroan.		
b. Dalam	Daftar	Pemegang	Saham	dicatat	:	

a.	 Nama	dan	alamat	para	Pemegang	Saham;	
b.	 Jumlah,	nomor	dan	tanggal	perolehan	saham	yang	dimiliki	para	Pemegang	Saham;	
c.	 Jumlah	yang	disetor	atas	setiap	saham;	
d.	 Nama	dan	alamat	dari	orang	atau	badan	hukum	yang	menjadi	penerima	gadai	atau	fidusia	atas	saham	

dan	tanggal	pembebanan	saham	tersebut,	serta;	
e.	 Keterangan	 lainnya	 yang	 dianggap	 perlu	 oleh	 Direksi	 dan/ataudiharuskan	 oleh	 peraturan	 perundang	

undangan	yang	berlaku.	 	
c. Dalam	Daftar	Khusus	dicatat	keterangan	mengenai	kepemilikan	saham	anggota	Direksi	dan	Dewan	Komisaris	

beserta	keluarganya	dalam	Perseroan	dan/atau	pada	perseroan	lain	serta	tanggal	saham	itu	diperoleh.		
d. Setiap	 perubahan	 alamat	 dari	 pemegang	 saham	wajib	 diberitahukan	 secara	 tertulis	 kepada	 Direksi	 atau	

kuasa	Direksi	yang	sah	(Biro	Administrasi	Efek	yang	ditunjuk	oleh	Direksi).	Selama	pemberitahuan	demikian	
belum	diterima,	maka	semua	surat	kepada	pemegang	saham	atau	pengumuman	dan	pemanggilan	untuk	
RUPS	akan	dikirim	kepada	alamat	pemegang	saham	yang	terakhir	tercatat	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	
Perseroan.	

e. Direksi	berkewajiban	untuk	menyimpan	dan	memelihara	Daftar	Pemegang	Saham	dan	Daftar	Khusus	sebaik	
baiknya.	 	
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f. Setiap	Pemegang	Saham	berhak	melihat	Daftar	Pemegang	Saham	dan	Daftar	Khusus	pada	waktu	jam	kerja	

Kantor	Perseroan.	 	
g. Pencatatan	 dan/atau	 perubahan	 pada	 Daftar	 Pemegang	 Saham	 harus	 disetujui	 Direksi	 dan	 dibuktikan	

dengan	 penandatanganan	 pencatatan	 atas	 perubahan	 tersebut	 oleh	 Direktur	 Utama	 atau	 salah	 seorang	
anggota	Direksi	atau	kuasa	Direksi	yang	sah	 (Biro	Administrasi	Efek	yang	ditunjuk	Direksi),	 sesuai	dengan	
peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia	

h. Setiap	pendaftaran	atau	pencatatan	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	termasuk	pencatatan	mengenai	suatu	
penjualan,	 pemindahtanganan,	 pembebanan	 yang	 menyangkut	 saham	 atau	 hak	 atau	 kepentingan	 atas	
saham	harus	dilakukan	 sesuai	 dengan	 ketentuan	Anggaran	Dasar,	 dan	untuk	 saham	yang	 terdaftar	 pada	
Bursa	 Efek	 di	 Indonesia,	 dilakukan	 sesuai	 dengan	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	 ketentuan	 yang	
berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia.	 	

i. Atas	 permintaan	 pemegang	 saham	 yang	 bersangkutan	 atau	 penerima	 gadai	 atau	 penerima	 fidusia,	
pembebanan	atas	saham	harus	dicatat	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	dengan	cara	yang	akan	ditentukan	
oleh	 Direksi	 berdasarkan	 bukti	 yang	memuaskan	 yang	 dapat	 diterima	 oleh	 Direksi	mengenai	 gadai	 atau	
fidusia	atas	saham	yang	bersangkutan.	

	

	

KOLEKTIF		
	Pasal	9		

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

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	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	 tertulis	 kepada	 Lembaga	 Penyimpanan	 dan	
Penyelesaian	sebagaimana	yang	dimaksud	dalam	ayat	1	Pasal	 ini,	atau	Bank	Kustodian	sebagaimana	yang	
dimaksud	dalam	ayat	3	Pasal	ini,	sebagai	tanda	bukti	pencatatan	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	Perseroan.	

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	 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.	

f. Lembaga	 Penyimpanan	 dan	 Penyelesaian,	 Bank	 Kustodian	 atau	 Perusahaan	 Efek	 wajib	 menerbitkan	
konfirmasi	tertulis	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	mutasi	saham	ke	dalam	Penitipan	Kolektif	apabila	surat	saham	tersebut	
hilang	 atau	musnah,	 kecuali	 pemegang	 saham	 yang	meminta	mutasi	 dimaksud	 dapat	memberikan	 bukti	
dan/atau	jaminan	yang	cukup	bahwa	yang	bersangkutan	adalah	benar-benar	pemilik	yang	sah	dari	saham	
yang	hilang	atau	musnah	tersebut	dan	saham	tersebut	benar	benar	hilang	atau	musnah.	
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i. Perseroan	wajib	menolak	 pencatatan	mutasi	 saham	 ke	 dalam	Penitipan	 Kolektif	 apabila	 saham	 tersebut	

dijaminkan,	diletakkan	dalam	sita	berdasarkan	penetapan	Pengadilan	atau	disita	untuk	pemeriksaan	perkara	
pidana.	

j. Pemegang	 rekening	 Efek	 yang	 Efeknya	 tercatat	 dalam	 Penitipan	 Kolektif	 berhak	 hadir	 dan/atau	
mengeluarkan	suara	dalam	RUPS,	sesuai	dengan	jumlah	saham	yang	dimilikinya	pada	rekening	Efek	tersebut.	

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	tanggal	pemanggilan	RUPS.	

l. Manajer	 Investasi	 berhak	 hadir	 dan	mengeluarkan	 suara	 dalam	 RUPS	 atas	 saham	 yang	 termasuk	 dalam	
Penitipan	Kolektif	pada	Bank	Kustodian	yang	merupakan	bagian	dari	portofolio	Efek	Reksa	Dana	berbentuk	
Kontrak	 Investasi	 Kolektif	 dan	 tidak	 termasuk	dalam	Penitipan	Kolektif	 pada	 Lembaga	Penyimpanan	dan	
Penyelesaian,	 dengan	 ketentuan	 bahwa	 Bank	 Kustodian	 tersebut	 wajib	 menyampaikan	 nama	 Manajer	
Investasi	tersebut	paling	lambat	1	(satu)	hari	kerja	sebelum	tanggal	pemanggilan	RUPS.	

m. Perseroan	wajib	menyerahkan	dividen,	saham	bonus	atau	hak-hak	lain	sehubungan	dengan	pemilikan	saham	
kepada	 Lembaga	 Penyimpanan	 dan	 Penyelesaian	 atas	 saham	 dalam	 Penitipan	 Kolektif	 pada	 Lembaga	
Penyimpanan	 dan	 Penyelesaian,	 dan	 seterusnya	 Lembaga	 Penyimpanan	 dan	 Penyelesaian	 tersebut	
menyerahkan	dividen,	saham	bonus	atau	hak	hak	lain	kepada	Bank	Kustodian	dan	kepada	Perusahaan	Efek	
untuk	kepentingan	masing	masing	pemegang	rekening	pada	Bank	Kustodian	dan	Perusahaan	Efek	tersebut.	

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

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

p. Ketentuan	 mengenai	 Penitipan	 Kolektif	 tunduk	 pada	 ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	
peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	serta	ketentuan	Bursa	Efek	di	wilayah	Republik	Indonesia	di	
tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan.	

	

PEMINDAHAN	HAK	ATAS	SAHAM	

Pasal	10	

(1) Pendaftaran	 pemindahan	 hak	 atas	 saham	 wajib	 dilakukan	 oleh	 Direksi	 dengan	 cara	 mencatatkan	
pemindahan	hak	itu	dalam	Daftar	Pemegang	Saham	yang	bersangkutan	berdasarkan	akta	pemindahan	hak	
yang	ditandatangani	oleh	yang	memindahkan	dan	yang	menerima	pemindahan	atau	wakil	mereka	yang	sah	
atau	berdasarkan	surat-surat	lain	yang	cukup	membuktikan	pemindahan	hak	itu	menurut	pendapat	Direksi	
tanpa	mengurangi	ketentuan	dalam	Anggaran	Dasar.	

(2) Akta	pemindahan	hak	atau	surat	lain	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	1	harus	berbentuk		sebagaimana	
ditentukan	 dan/atau	 yang	 dapat	 diterima	 oleh	 Direksi	 dan	 salinannya	 disampaikan	 kepada	 Perseroan,	
dengan	ketentuan	bahwa	dokumen	pemindahan	hak	atas	saham	yang	tercatat	pada	Bursa	Efek	di	Indonesia	
harus	memenuhi	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	 peraturan	 yang	 berlaku	 di	 bidang	 Pasar	Modal	 di	
Indonesia.	 	



	 209	

(3) Pemindahan	hak	atas	saham	yang	tercatat	dalam	rekening	pada	Penitipan	Kolektif	dicatat	sebagai	mutasi	
antar	rekening,	ataupun	sebagai	mutasi	dari	suatu	rekening	dalam	Penitipan	Kolektif	ke	atas	nama	individu	
pemegang	 saham	 yang	 bukan	 pemegang	 rekening	 dalam	 Penitipan	 Kolektif,	 dengan	 melaksanakan	
pencatatan	atas	pemindahan	hak	oleh	Direksi	Perseroan	sebagaimana	yang	dimaksud	dalam	Pasal	9	di	atas.	

(4) Pemindahan	hak	atas	saham	hanya	diperbolehkan	apabila	semua	ketentuan	dalam	Anggaran	Dasar	 telah	
dipenuhi.	Segala	tindakan	yang	bertentangan	dengan	ketentuan	dalam	Pasal	 ini,	membawa	akibat	bahwa	
suara	yang	dikeluarkan	dalam	RUPS	untuk	saham	itu	dianggap	tidak	sah,	sedang	pembayaran	dividen	atas	
saham	itu	ditangguhkan.	 	

(5) Pemindahan	hak	atas	saham	harus	dicatat	baik	dalam	Daftar	Pemegang	Saham,	maupun	pada	surat	saham	
dan	 surat	 kolektif	 saham	 yang	 bersangkutan.	 Catatan	 itu	 harus	 diberi	 tanggal	 dan	 ditandatangani	 oleh	
Direktur	Utama	dan	Komisaris	Utama,	atau	kuasa	mereka	yang	sah,	atau	oleh	Biro	Administrasi	yang	ditunjuk	
oleh	Direksi.	

(6) Direksi	atas	kebijaksanaan	mereka	sendiri	dan	dengan	memberikan	alasan	untuk	itu,	dapat	menolak	untuk	
mendaftarkan	 pemindahan	 hak	 atas	 saham	 dalam	 Daftar	 Pemegang	 Saham	 apabila	 ketentuan	 dalam	
Anggaran	Dasar	 tidak	dipenuhi	 atau	 apabila	 salah	 satu	dari	 persyaratan	dalam	pemindahan	 saham	 tidak	
terpenuhi.	 	

(7) Apabila	 Direksi	 menolak	 untuk	 mendaftar	 pemindahan	 hak	 atas	 saham,	 maka	 Direksi	 wajib	 mengirim	
pemberitahuan	penolakan	kepada	pihak	yang	akan	memindahkan	haknya	selambatnya	30	(tiga	puluh)	hari	
setelah	tanggal	permohonan	untuk	pendaftaran	itu	diterima	oleh	Direksi.	

(8) Mengenai	saham	Perseroan	yang	tercatat	pada	Bursa	Efek,	setiap	penolakan	untuk	mencatat	pemindahan	
hak	 atas	saham	yang	 	dimaksud,	dilakukan	sesuai	dengan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	
yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia.	

(9) Setiap	 orang	 yang	memperoleh	 hak	 atas	 suatu	 saham	 karena	 kematian	 seorang	 pemegang	 saham	 atau	
karena	sebab	lain	yang	mengakibatkan	pemilikan	suatu	saham	beralih	demi	dan/atau	berdasarkan	hukum,	
dengan	 mengajukan	 bukti	 haknya	 sebagaimana	 sewaktu-waktu	 dipersyaratkan	 oleh	 Direksi	 dapat	
mengajukan	permohonan	secara	tertulis	untuk	didaftarkan	sebagai	pemegang	saham	dari	saham	tersebut.	

(10) Pendaftaran	 hanya	 dapat	 dilakukan	 apabila	 Direksi	 dapat	 menerima	 baik	 bukti	 hak	 itu,	 dengan	
memperhatikan	 ketentuan	 dalam	 Anggaran	 Dasar,	 peraturan	 perundang	 undangan	 dan	 peraturan	 yang	
berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia.	

(11) Semua	 pembatasan,	 larangan	 dan	 ketentuan	 dalam	 Anggaran	 Dasar	 yang	 mengatur	 hak	 untuk	
memindahkan	hak	atas	saham	dan	pendaftaran	dari	pemindahan	hak	atas	saham	harus	berlaku	pula	secara	
mutatis	mutandis	terhadap	setiap	peralihan	hak	menurut	ayat	9	Pasal	ini.	

(12) Dalam	hal	terjadi	pengubahan	pemilikan	dari	suatu	saham,	pemilik	asalnya	yang	terdaftar	dalam	Daftar	
Pemegang	 Saham	 dianggap	 tetap	 sebagai	 pemilik	 dari	 saham	 tersebut	 hingga	 nama	 dari	 pemilik	 baru	
tersebut	 telah	 tercatat	 dalam	 Daftar	 Pemegang	 Saham,	 hal	 tersebut	 dengan	memperhatikan	 ketentuan	
perundang-undangan	 dan	 peraturan	 yang	 berlaku	 di	 bidang	 Pasar	Modal	 serta	 ketentuan	 Bursa	 Efek	 di	
tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan.	

(13) Pemindahan	 hak	 atas	 saham	 yang	 tercatat	 di	 Bursa	 Efek	 di	 Indonesia	 dan/atau	 saham	 yang	
diperdagangkan	di	Pasar	Modal,	dilakukan	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan	dan	
peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia	serta	ketentuan	Bursa	Efek	di	tempat	di	mana	
saham-saham	Perseroan	dicatatkan.	 	

	D	I	R	E	K	S	I		
	Pasal	11		

a. Perseroan	diurus	dan	dipimpin	oleh	Direksi	terdiri	dari	sekurang-kurangnya	2	(dua)	orang	anggota	Direksi	
atau	lebih,	termasuk	Direktur	Independen	yang	jumlahnya	paling	kurang	1(satu)	orang	dari	jajaran	anggota	
Direksi.	Apabila	diangkat	2	(dua)	orang	anggota	Direksi,		maka	seorang	diantaranya	dapat	diangkat	sebagai	
Direktur	Utama.	Apabila	dikemudian	hari	diangkat	lebih	dari	2	(dua)	orang	anggota	Direksi	maka	yang	lainnya	
diangkat	sebagai	Direktur	 	
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b. Persyaratan	anggota	Direksi	wajib	mengikuti	ketentuan:	

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

c. Yang	dapat	menjadi	anggota	Direksi	adalah	perserorangan	yang	memenuhi	persyaratan	pada	saat	diangkat	
dan	selama	menjabat:	
1. Mempunyai	akhlak,	moral,	dan	integritas	yang	baik;	
2. Cakap	melakukan	perbuatan	hukum;	
3. Dalam	5	(lima)	tahun	sebelum	pengangkatan	dan	selama	menjabat;	

1. Tidak	pernah	dinyatakan	pailit;	
2. Tidak	 pernah	 menjadi	 anggota	 Direksi	 dan/atau	 Anggota	 Dewan	 Komisaris	 yang	 dinyatakan	

bersalahmenyebabkan	suatu	perusahaan	dinyatakan	pailit;	
3. Tidak	pernah	dihukum	karena	melakukan	tindak	pidana	yang	merugikan	keuangan	negara	dan/atau	

yang	berkaitan	dengan	sektor	keuangan;	dan	
4. Tidak	pernah	menjadi	anggota	Direksi	dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris	yang	selama	menjabat:	

1. Pernah	tidak	menyelenggarakan	RUPS	Tahunan;	
2. Pertanggungjawabannya	sebagai	anggota	Direksi	dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris	pernah	tidak	

diterima	oleh	RUPS	atau	pernah	tidak	memberikan	pertanggungjawaban	sebagai	anggota	Direksi	
dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris	kepada	RUPS;	dan	

3. Pernah	 menyebabkan	 perusahaan	 yang	 memperoleh	 izin,	 persetujuan,	 atau	 pendaftaran	 dari	
Otoritas	Jasa	Keuangan	

4. Memiliki	komitmen	untuk	mematuhi	peraturan	perundang-undangan;	dan	
5. Memiliki	pengetahuan	dan/atau	keahlian	di	bidang	yang	dibutuhkan	Perseroan.		

d. Pemenuhan	persyaratan	sebagimana	yang	dimaksud	pada	ayat	3	wajib	dimuat	dalam	surat	pernyataan	dan	
disampaikan	kepada	Perseroan.	

e. Surat	pernyataan	sebagimana	dimaksud	pada	ayat	4	wajib	diteliti	dan	didokumentasikan	oleh	Perseroan.	
f. Selain	 memenuhi	 ketentuan	 sebagimana	 dimaksud	 pada	 ayat	 2,	 ayat	 3,	 ayat	 4	 dan	 ayat	 5,	 Direktur	

Independen	wajin	memenuhi	persyaratan	sebagai	berikut	:	
1. Tidak	mempunyai	hubungan	afiliasi	dengan	Pengendali	Perusahaan	Tercatat	yang	bersangkutan	paling	

kurang	selama	6	(enam)	bulan	sebelum	penunjukan	sebagai	Direktur	Independen.	
2. Tidak	 mempunyai	 hubungan	 afiliasi	 dengan	 Komisaris	 atau	 Direksi	 lainnya	 dari	 Calon	 Perusahaan	

Tercatat;	
3. Tidak	bekerja	rangkap	sebgai	Direksi	pada	perusahaan	lain;	
4. Tidak	menjadi	Orang	Dalam	pada	lembaga	atau	Profesi	Penunjang	Pasar	Modal	yang	jasanya	digunakan	

oleh	Calon	Perusahaan	Tercatat	selama	6	(enam)	bulan	sebelum	penunjukan	sebagai	Direktur.	
g. Perseroan	 wajib	 menyeleggarakan	 RUPS	 untuk	 melakukan	 penggantian	 anggota	 Direksi	 yang	 tidak	

memenuhi	persyaratan	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	3,	ayat	4,	ayat	5	dan	ayat	6		Pasal	ini.	
h. Anggota	Direksi	diangkat	dan	diberhentikan	oleh	RUPS.	
i. Anggota	Direksi	diangkat	oleh	RUPS,	untuk	1	(satu)	periode	masa	 jabatan	anggota	Direksi	adalah	5	(lima)	

tahun	atau	sampai	dengan	penutupan	RUPS	Tahunan	pada	akhir	1	(satu)	periode	masa	jabatan	dimaksud,	
dengan	 tidak	mengurangi	 hak	 RUPS	 tersebut	 untuk	memberhentikan	 anggota	 Direksi	 tersebut	 sewaktu-
waktu	sebelum	masa	 jabatannya	berakhir,	dengan	menyebutkan	alasannya,	setelah	anggota	Direksi	yang	
bersangkutan	 diberi	 kesempatan	 untuk	 hadir	 dalam	 RUPS	 guna	 membela	 diri	 dalam	 RUPS	 tersebut.	
Pemberhentian	 demikian	 berlaku	 sejak	 penutupan	 RUPS	 yang	 memutuskan	 pemberhentiannya	 kecuali	
tanggal	lain	yang	ditentukan	oleh	RUPS.	
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j. Tata	cara	pengangkatan	:	

1. Para	anggota	Direksi	diangkat	dan	diberhentikan	oleh	RUPS;	
2. Calon	anggota	Direksi	yang	diajukan	dalam	RUPS	harus	diusulkan	oleh	Pemegang	Saham	dengan	hak	

suara	yang	sah,	dengan	berpedoman	kepada	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	
k. a	 Anggota	Direksi	yang	masa	jabatannya	telah	berakhir	dapat	diangkat	kembali	oleh	RUPS.	
	 b	 Masa	jabatan	Direktur	Independen	paling	banyak	2	(dua)	periode	berturut-turut.	
l. Para	anggota	Direksi	dapat	diberi	gaji	tiap-tiap	bulan	dan	tunjangan	lainnya	yang	besarnya	ditentukan	oleh	

RUPS	dan	wewenang	tersebut	oleh	RUPS	dapat	dilimpahkan	kepada	Dewan	Komisaris.	
m. Usulan	 pengangkatan,	 pemberhentian,	 dan/atau	 penggantian	 anggota	 Direksi	 kepada	 RUPS	 harus	

memperhatikan	rekomendasi	dari	Dewan	Komisaris	atau	komite	yang	menjalankan	fungsi	nominasi.	
n. a	 Apabila	 oleh	 suatu	 sebab	 jabatan	 anggota	 Direksi	 lowong,	 yakni	 jumlah	 anggota	 Direksi	 kurang	 dari	

jumlah	yang	ditetapkan	dalam	ayat	1	Pasal	ini,	maka	dalam	jangka	waktu	90	(sembilan	puluh)	hari	sejak	
terjadi	 lowongan,	 wajib	 diselenggarakan	 RUPS	 untuk	 mengisi	 lowongan	 itu	 dengan	 memperhatikan	
ketentuan	perundang-undangan	dan	Anggaran	Dasar.	

	 b	 Dalam	 hal	 terjadi	 kekosongan	 posisi	 Direktur	 Independen	 yang	 mengakibatkan	 tidak	 terpenuhinya	
ketentuan	ayat	14	hruf	a	Pasal	 ini.	Maka	Perseroan	harus	mengisi	posisi	yang	 lowong	tersebut	paling	
lambat	 dalam	 Rapat	 Umum	 Pemegang	 Saham	 berikutnya	 atau	 dalam	 waktu	 6	 (enam)	 bulan	 sejak	
kekosongan	tersebut	terjadi.	

o. Seseorang	 yang	 diangkat	 untuk	 menggantikan	 anggota	 Direksi	 yang	 berhenti	 atau	 diberhentikan	 dari	
jabatannya	atau	untuk	mengisi	lowongan	harus	diangkat	untuk	jangka	waktu	yang	merupakan	sisa	jabatan	
anggota	Direksi	lain	yang	menjabat.	

p. Apabila	 oleh	 suatu	 sebab	 apapun	 semua	 jabatan	 anggota	 Direksi	 lowong,	maka	 dalam	 jangka	waktu	 90	
(sembilan	puluh)	hari	sejak	terjadinya	lowongan	tersebut,	wajib	diselenggarakan	RUPS	untuk	mengangkat	
Direksi	baru,	dan	untuk	sementara	Perseroan	diurus	oleh	Dewan	Komisaris.	

q. Seorang	anggota	Direksi	berhak	mengundurkan	diri	dari	jabatannya,	dan	wajib	menyampaikan	permohonan	
pengunduran	diri	tersebut	kepada	Perseroan.	 	

r. Perseroan	 wajib	 menyelenggarakan	 RUPS	 untuk	 memutuskan	 permohonan	 pengunduran	 diri	 anggota	
Direksi	dalam	jangka	waktu	paling	lambat	90	(sembilan	puluh)	hari	setelah	diterimanya	surat	pengunduran	
diri	 tersebut.	Kepada	anggota	Direksi	 yang	mengundurkan	diri	 sebagaimana	 tersebut	di	atas	 tetap	dapat	
dimintakan	 pertanggungjawabannya	 sejak	 pengangkatan	 yang	 bersangkutan	 sampai	 dengan	 tanggal	
pengunduran	dirinya,	dalam	RUPS	tersebut.	

s. Dalam	 hal	 anggota	 Direksi	 mengundurkan	 diri	 sehingga	mengakibatkan	 jumlah	 anggota	 Direksi	 menjadi	
kurang	dari	yang	diatur	pada	ayat	1	Pasal	ini,	maka	pengunduran	diri	tersebut	sah	apabila	telah	ditetapkan	
oleh	RUPS	dan	telah	diangkat	anggota	Direksi	yang	baru	sehingga	memenuhi	persyaratan	minimal	jumlah	
anggota	Direksi	tersebut.	

t. Perseroan	 wajib	 mealkukan	 keterbukaan	 informasi	 kepada	 masyarakat	 dan	 menyampaikan	 kepada	 OJK	
paling	lambat	2	(dua)	hari	kerja	setelah:	
a. Diterimanya	permohonan	pengunduran	diri	Direksi	sebagimana	dimaksud	dalam	ayat	17	pasal	ini	dan	
b. Hasil	penyelenggaraan	RUPS	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	19	pasal	ini	

u. Anngota	 Direksi	 dapat	 diberhentikan	 untuk	 sementara	 waktu	 oleh	 dewan	 Komisaris	 apabila	 mereka	
bertindak	bertentangan	dengan	Anggaran	Dasar	 ini	atau	terdapat	 indikasi	melakukan	kerugian	Perseroan	
atau	melalaikan	kewajibannya	atau	terdapat	alasan	yang	mendesak	bagi	Perseroan,	dengan	memperhatikan	
ketentuan-ketentuan	sebagai	berikut	:	
a. Keputusan	 Dewan	 Komisaris	 mengenai	 pemberhentian	 sementara	 anggota	 Direksi	 dilakukan	 sesuai	

dengan	tata	cara	pengambilan	keputusan	Dewan	Komisaris.	
b. Pemberhentian	 sementara	 dimaksud	 harus	 diberitahukan	 secara	 tertulis	 kepada	 yang	 bersangkutan	

disertai	alasan	yang	menyebabkan	tindakan	tersebut	dengan	tembusan	kepada	Direksi.	
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c. Dalam	hal	terdapat	anggota	Direksi	yang	diberhentikan	untuk	sementara	sebagaimana	dimaksud	pada	

Pasal	ini,	Dewan	Komisaris	harus	menyelenggarakan	RUPS	untuk	mencabut	atau	menguatkan	keputusan	
pemberhentian	sementara	tersebut.	

d. Pemberitahuan	sebagaimana	dimaksud	dalam	huruf	b	ayat	ini	disampaikan	dalam	waktu	paling	lambat	2	
(dua)	hari	setelah	ditetaokan	pemberhentian	sementara	tersebut.	

e. Anggota	Direksi	yang	diberhentikan	sementara	tidak	berwenang	menjalankan	pengurusan	baik	di	dalam	
maupun	di	luar	pengadilan.	

f. Dalam	jangka	waktu	paling	lambat	90	(sembilan	puluh)	harisetelah	pemberhentian	sementara	dimaksud	
harus	 diselanggarakan	 RUPS	 oleh	 Dewan	 Komisaris	 yang	 akan	 memutuskan	 apakah	 mencabut	 atau	
menguatkan	keputusan	pemberhentian	sementara	tersebut.	

g. Dengan	lampaunya	jangka	waktu	penyelenggaraan	RUPS	sebagaimana	dimaksud	pada	Pasal	ini	menjadi	
batal.	

h. Dalam	RUPS	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 huruf	 c	 ayat	 ini,	 anggota	Direksi	 yang	 bersangkutan	 diberi	
kesempatan	untuk	membela	diri.	

i. Anggota	 Direksi	 yang	 diberhentikan	 untuk	 sementara	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 Pasal	 ini	 tidak	
berwenang:	
i. Menjalankan	pengurusan	Perseroan	untuk	kepentingan	Perseroan	sesuai	dengan	maksud	dan	tujuan	

Perseroan	
ii. Mewakili	Perseroan	di	dalam	maupun	di	luar	pengadilan	

j. Pembatasan	 kewenangan	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 huruf	 i	 ayat	 ini	 berlaku	 sejak	 keputusan	
pemberhentian	sementara	oleh	Dewan	Komisaris	sampai	dengan:	
i. Terdapat	 keputusan	 RUPS	 yang	 menguatkan	 atau	 membatalkan	 pemberhentian	 sementara	

sebagaimana	dimaksud	pada	huruf	c;	atau	
ii. Lampaunya	jangka	waktu	sebagaimana	dimaksud	pada	huruf	f.	

k. RUPS	sebagaimana	dimaksud	pada	huruf	f	ayat	ini	dipimpin	oleh	salah	seorang	Pemegang	Saham	yang	
dipilih	oleh	dan	dari	antara	Pemegang	Saham	yang	hadir.	

l. Pemberhentian	sementara	tidak	dapat	diperpanjang	atau	ditetapkan	kembali	dengan	alasan	yang	sama,	
apabila	pemberhentian	sementara	dinyatakan	batal	sebagaimana	dimaksud	pada	huruf	g	ayat	ini.	

m. Apabila	 RUPS	 membatalkan	 pemberhentian	 sementara	 atau	 terjadi	 keadaan	 sebagaimana	 dimaksud	
pada	huruf	g	ayat	 ini,	maka	anggota	Direksi	yang	bersangkutan	wajib	melaksanakan	tugasnya	kembali	
sebagaimana	mestinya.	

v. Perseroan	wajin	melakukan	keterbukaan	informasi	kapada	masyarakat	dan	menyampaikan	kepada	Otoritas	
Jasa	Keuangan	mengenai:	
a. Keputusan	pemberhentian	sementara;	dan	
b. Hasil	 penyelanggaraan	 RUPS	 sebagimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	 21	 huruf	 c	 atau	 pemberhentian	

sementara	oleh	Dewan	Komisaris	karena	tidak	terselanggaranya	RUPS	sampai	dengan	lampaunya	jangka	
waktu	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	21	huruf	g.	Paling	lambat	2	(dua)	hari	kerja	setelah	terjadinya	
peristiwa	tersebut.	

w. Jabatan	anggota	Direksi	berakhir	apabila	:	
a.	 Meninggal	dunia;	 	
b.	 Masa	jabatannya	berakhir;	 	
c.	 Diberhentikan	berdasarkan	keputusan	RUPS;	 	
d.	 Mengundurkan	diri	sesuai	dengan	ketentuan	dalam	Pasal	ini;	
e.	 Dinyatakan	pailit	atau	ditaruh	di	bawah	pengampuan	berdasarkan	suatu	keputusan	Pengadilan;	
f.	 Tidak	lagi	memenuhi	persyaratan	sebagai	anggota	Direksi	berdasarkan	ketentuan	Anggaran	Dasar	dan	

peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	
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TUGAS	DAN	WEWENANG	DIREKSI		

	Pasal	12	
1.	 Direksi	 bertugas	 menjalankan	 dan	 bertanggung	 jawab	 atas	 pengurusan	 Perseroan	 untuk	 kepentingan	

Perseroan,	sesuai	dan	dalam	mencapai	maksud	dan	tujuan	Perseroan.	
2.	 Setiap	anggota	Direksi	wajib	dengan	itikad	baik	dan	penuh	tanggung	jawab	menjalankan	tugasnya,	dengan	

mengindahkan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku	dan	Anggaran	Dasar.	
3.	 Tugas	pokok	Direksi	adalah	:	

a.	 Memimpin,	 mengurus	 dan	 mengendalikan	 Perseroan	 sesuai	 dengan	 tujuan	 Perseroan	 dan	
senantiasaberusahameningkatkan	efisiensi	dan	efektivitas	Perseroan;	

b.		 Menguasai,	memelihara	dan	mengurus	kekayaan	Perseroan;	
c.	 Menyusun	 rencana	 kerja	 tahunan	yang	memuat	 anggaran	 tahunan	Perseroan	dan	wajib	disampaikan	

kepada	Dewan	Komisaris	 untuk	memperoleh	 persetujuan	 dari	 Dewan	Komisaris,	 sebelum	dimulainya	
tahun	buku	yang	akan	datang.	Dalam	rangka	mendukung	efektivitas	pelaksanaan	tugas	dan	 tanggung	
jawabnya,	 Direksi	 dapat	 membentuk	 komite	 dan	 berkewajiban	 melakukan	 evaluasi	 terhadap	 kinerja	
komite	 tersebut	setiap	akhir	 tahun	buku	Perseroan,	 serta	untuk	mendukung	pelaksanaan	prinsip	 tata	
kelola	perusahaan	yang	baik	oleh	Perseroan,	Direksi	berkewajiban	membentuk,	serta	berwenang	untuk	
mengangkat	dan	memberhentikan	sekretaris	perusahaan	atau	susunan	unit	kerja	sekretaris	perusahaan	
berikut	penanggungjawabnya.	

4.	 Direksi	 berhak	mewakili	 Perseroan	di	 dalam	dan	di	 luar	 Pengadilan	 tentang	 segala	hal	 dan	dalam	 segala	
kejadian,	mengikat	Perseroan	dengan	pihak	lain	dan	pihak	lain	dengan	Perseroan,	serta	menjalankan	segala	
tindakan,	baik	yang	mengenai	kepengurusan	maupun	kepemilikan,	dengan	pembatasan-pembatasan	yang	
ditetapkan	dalam	ayat	5	Pasal	ini,	dengan	memperhatikan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	
yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia.	

	
5.	 Perbuatan-perbuatan	Direksi	sebagai	berikut	:	 	

a.	 meminjam	atau	meminjamkan	uang	atas	nama	Perseroan	(tidak	termasuk	mengambil	uang	Perseroan	di	
Bank),	kecuali	dalam	rangka	kegiatan	usaha	sehari-hari;	

b.	 mengikat	Perseroan	sebagai	penjamin/penanggung	(borg	atau	avaliste);	
c.	 membeli	atau	dengan	cara	lain	mendapatkan	barang-barang	tidak	bergerak;	
d.	 menggadaikan	barang-barang	bergerak	milik	Perseroan;	
e.	 menjual,	 membebankan	 atau	 menjaminkan	 atau	 harta	 kekayaan	 Perseroan,	 atau	 dengan	 	 cara	 lain	

melepaskan	hak	atas	barang-barang	tidak	tidak	bergerak	serta	hak	atas	perusahaan-perusahaan,	dengan	
nilai	 kurang	dari	50%	 (lima	puluh	persen)	dari	 total	 seluruh	harta	kekayaan	Perseroan	dalam	1	 (satu)	
tahun	buku,	dengan	memperhatikan	ketentuan	ayat	6	Pasal	ini;	

f.	 mendirikan	suatu	usaha	baru	atau	turut	serta	pada	perusahaan	lain	baik	di	dalam	maupun	di	luar	negeri;		
-harus	 mendapat	 persetujuan	 dari	 Dewan	 Komisaris,	 dengan	 memperhatikan	 ketentuan	 peraturan	
perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	 	

6.	 Untuk	menjalankan	perbuatan	hukum	:	
a.	 mengalihkan,	melepaskan	hak	yang	jumlahnya	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	kekayaan	

bersih	Perseroan	atau	merupakan	seluruh	harta	kekayaan	Perseroan,	baik	dalam	1	(satu)	transaksi	atau	
beberapa	transaksi	yang	berdiri	sendiri	ataupun	yang	berkaitan	satu	sama	lain	dalam	1	(satu)	tahun	buku;	
atau	 	

b.	 menjadikan	jaminan	utang	yang	jumlahnya	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	kekayaann	
bersih	Perseroan	atau	merupakan	seluruh	harta	kekayaan	Perseroan,	baik	dalam	1	(satu)	transaksi	atau	
beberapa	transaksi	yang	berdiri	sendiri	ataupun	yang	berkaitan	satu	sama	lain;	Direksi	harus	mendapat	
persetujuan	dari	RUPS	sesuai	dengan	Pasal	23	ayat	1	huruf	c	Anggaran	Dasar	ini.	
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7.	 Untuk	 menjalankan	 perbuatan	 hukum	 berupa	 transaksi	 yang	 memuat	 benturan	 kepentingan	 antara	

kepentingan	ekonomis	pribadi	anggota	Direksi,	anggota	Dewan	Komisaris	atau	pemegang	saham,	dengan	
kepentingan	ekonomis	Perseroan,	Direksi	memerlukan	persetujuan	RUPS	sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	
23	ayat	9	Anggaran	Dasar	ini.	

8.	 a.	 Seorang	anggota	Direksi	tidak	berwenang	mewakili	Perseroan	apabila	:	
1. terdapat	perkara	di	pengadilan	antara	Perseroan	dengan	anggota	Direksi	yang	bersangkutan;	
2. anggota	Direksi	yang	bersangkutan	mempunyai	kepentingan	yang	berbenturan	dengan	kepentingan	

Perseroan.	 	
3. anggota	 Direksi	 yang	 diberhentikan	 sementara	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Pasal	 15	 ayat	 6	

Anggaran	 Dasar	 ini,	 terhitung	 sejak	 keputusan	 pemberhentian	 sementara	 oleh	 Dewan	 Komisaris	
sampai	dengan	:	
1)		 terdapat	 keputusan	 RUPS	 yang	 menguatkan	 atau	 membatalkan	 pemberhentian	 sementara	

tersebut;	atau	 	
2)		 lampaunya	jangka	waktu	sebagaimana	dimaksud	pada	Pasal	15	ayat	8	Anggaran	Dasar	ini.	

b.	Dalam	hal	tersebut	dalam	ayat	8.a	Pasal	ini,	yang	berhak	mewakili	Perseroan	(dengan	tidak	mengurangi		
ketentuan	dalam	Anggaran	Dasar	ini)	adalah	:	
i.				anggota	Direksi	lainnya	yang	tidak	mempunyai	benturan	kepentingan	dengan	Perseroan;	
ii	 	 Dewan	 Komisaris	 dalam	 hal	 seluruh	 anggota	 Direksi	 mempunyai	 benturan	 kepentingan	 dengan	

Perseroan;		atau	
iii.	 pihak	 lain	 yang	 ditunjuk	 oleh	 RUPS	 dalam	 hal	 seluruh	 anggota	 Direksi	 atau	 Dewan	 Komisaris	

mempunyai		benturan	kepentingan	dengan	Perseroan.	 	
c.	 Ketentuan	dalam	ayat	8.a	dan	8.b	Pasal	ini	tidak	mengurangi	ketentuan	Pasal	23	ayat	9	Anggaran	Dasar	

ini.	
9.					a.	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	seorang	anggota	Direksi	lainnya,	berhak	dan	berwenang	bertindak	
untuk	dan	atas	nama	Direksi	serta	mewakili	Perseroan.	

10.	Tanpa	mengurangi	tanggung	jawabnya,	Direksi	untuk	perbuatan	tertentu	berhak	pula	mengangkat	seorang	
atau	lebih	sebagai	wakil	atau	kuasanya	dengan	memberikan	kepadanya	kekuasaan	atas	tindakan	tertentu	
yang	diatur	dalam	suatu	surat	kuasa,	wewenang	yang	demikian	harus	dilaksanakan	sesuai	dengan	Anggaran	
Dasar.	

11.	Segala	tindakan	dari	para	anggota	Direksi	yang	bertentangan	dengan	Anggaran	Dasar	adalah	tidak	sah.	
12.	Pembagian	tugas	dan	wewenang	setiap	anggota	Direksi	ditetapkan	oleh	RUPS	dan	wewenang	tersebut	oleh	

RUPS	dapat	dilimpahkan	kepada	Dewan	Komisaris,	dalam	hal	RUPS	tidak	menetapkan	maka	pembagian	tugas	
dan	wewenang	anggota	Direksi	ditetapkan	berdasarkan	keputusan	Direksi.	

13.	Direksi	 dalam	mengurus	 dan/atau	 mengelola	 Perseroan	 wajib	 bertindak	 sesuai	 dengan	 keputusan	 yang	
ditetapkan	oleh	RUPS.	

	

	RAPAT	DIREKSI	

	Pasal	13	
5. Rapat	 Direksi	 wajib	 diadakan	 secara	 berkala	 paling	 kurang	 1	 (satu)	 kali	 dalam	 setiap	 bulan,	 dan	 dapat	

diadakan	setiap	waktu	bilamana	dipandang	perlu	atas	permintaan	seorang	atau	lebih	anggota	Direksi	atau	
atas	permintaan	tertulis	dari	seorang	atau	lebih	anggota	Dewan	Komisaris,	atau	atas	permintaan	tertulis	1	
(satu)	pemegang	saham	atau	lebih	yang	bersama-sama	mewakili	sedikitnya	1/10	(satu	per	sepuluh)	bagian	
dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah,	dengan	menyebutkan	hal-hal	yang	akan	dibicarakan.	

6. Pemanggilan	Rapat	Direksi	dilakukan	oleh	anggota	Direksi	yang	berhak	mewakili	Direksi	menurut	ketentuan	
Pasal	12	Anggaran	Dasar.	 	
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7. Pemanggilan	Rapat	Direksi	harus	disampaikan	dengan	surat	tercatat,	atau	dengan	surat	yang	disampaikan	
langsung	 kepada	 setiap	 anggota	 Direksi	 dengan	 mendapat	 tanda	 terima	 atau	 dengan	 telegram,	 telex,	
facsimile	yang	ditegaskan	dengan	surat	tercatat	sekurangnya	7	(tujuh)	hari	sebelum	rapat	diadakan,	dengan	
tidak	memperhitungkan	 tanggal	pemanggilan	dan	 tanggal	 rapat,	 sepanjang	seluruh	anggota	Direksi	 (atau	
penggantinya,	tergantung	kasusnya)	dapat,	dengan	tertulis,	mengabaikan	persyaratan	ini	atau	setuju	dengan	
panggilan	yang	lebih	pendek.	 	

8. Pemanggilan	Rapat	Direksi	harus	mencantumkan	antara	lain	tanggal,	waktu,	tempat	dan	agenda	rapat	yang	
berisikan	hal-hal	yang	akan	dibicarakan	dalam	rapat	tersebut,	dan	disertai	dengan	dokumen-dokumen	yang	
berhubungan	dengan	diskusi	dalam	rapat.	

iv. Rapat	Direksi	diadakan	di	tempat	kedudukan	Perseroan	atau	di	tempat	kegiatan	usaha	utama	Perseroan	di	
dalam	wilayah	Republik	Indonesia.	Apabila	semua	anggota	Direksi	hadir	atau	diwakili,	pemanggilan	 	
terlebih	dahulu	tersebut	tidak	disyaratkan	dan	Rapat	Direksi	dapat	diadakan	di	manapun	di	dalam	wilayah	
Republik	Indonesia	sebagaimana	yang	ditentukan	oleh	Direksi	dan	Rapat	Direksi	tersebut	berhak	mengambil	
keputusan	yang	sah	dan	mengikat.	

v. Rapat	Direksi	dipimpin	oleh	Direktur	Utama,	dalam	hal	Direktur	Utama	berhalangan	atau	tidak	hadir	karena	
alasan	apapun	juga	hal	mana	tidak	perlu	dibuktikan	kepada	pihak	ketiga,	maka	Rapat	Direksi	akan	dipimpin	
oleh	salah	seorang	anggota	Direksi	yang	dipilih	oleh	dan	dari	antara	para	anggota	Direksi	yang	hadir	dalam	
Rapat	Direksi	yang	bersangkutan.	 	

vi. Seorang	anggota	Direksi	dapat	diwakili	dalam	Rapat	Direksi	hanya	oleh	anggota	Direksi	lainnya	berdasarkan	
surat	kuasa	yang	diberikan	khusus	untuk	keperluan	tersebut.	

vii. Rapat	Direksi	adalah	sah	dan	berhak	mengambil	keputusan	yang	sah	dan	mengikat	apabila	 lebih	dari	1/2	
(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	anggota	Direksi	hadir	atau	diwakili	secara	sah	dalam	rapat.	

viii. Keputusan	 Rapat	 Direksi	 harus	 diambil	 berdasarkan	 musyawarah	 untuk	 mufakat;	 Dalam	 hal	 keputusan	
berdasarkan	musyawarah	untuk	mufakat	tidak	tercapai,	maka	keputusan	diambil	dengan	pemungutan	suara	
berdasarkan	suara	setuju	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	suara	yang	dikeluarkan	secara	sah	
dalam	rapat.	

ix. Apabila	 suara	 yang	 setuju	 dan	 yang	 tidak	 setuju	 berimbang,	 maka	 Ketua	 Rapat	 Direksi	 yang	 akan	
menentukan.	

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

b.	 Pemungutan	 suara	 mengenai	 diri	 orang	 dilakukan	 dengan	 surat	 suara	 tertutup	 tanpa	 tanda	 tangan,	
sedangkan	 pemungutan	 suara	 mengenai	 hal-hal	 lain	 dilakukan	 secara	 lisan	 kecuali	 Ketua	 Rapat	
menentukan	lain	tanpa	ada	keberatan	berdasarkan	suara	terbanyak	dari	yanghadir.	

c.	 Suara	abstain	 (blanko)	dianggap	mengeluarkan	suara	yangsama	dengan	dengan	suara	mayoritas	yang	
mengeluarkan	suara	dalam	rapat.	 	

xi. Dari	segala	sesuatu	yang	dibicarakan	dan	diputuskan	dalam	Rapat	Direksi	harus	dibuat	Risalah	Rapat	Direksi.	
Risalah	Rapat	Direksi	dibuat	oleh	seorang	notulis	yang	ditunjuk	oleh	Ketua	Rapat	dan	setelah	Risalah	Rapat	
dibacakan	dan	dikonfirmasikan	kepada	para	peserta	Rapat	Direksi,	kemudian	ditandatangani	oleh	seluruh	
anggota	 Direksi	 yang	 hadir	 dalam	 Rapat	 Direksi,	 dalam	 hal	 terdapat	 anggota	 Direksi	 yang	 tidak	
menandatangani	 Risalah	 Rapat	 Direksi,	 yang	 bersangkutan	wajib	menyebutkan	 alasannya	 secara	 tertulis	
dalam	 surat	 tersendiri	 yang	dilekatkan	pada	Risalah	Rapat	Direksi.	 Risalah	 ini	merupakan	bukti	 yang	 sah	
untuk	 para	 anggota	Direksi	 dan	 untuk	 pihak	 ketiga	mengenai	 keputusan	 yang	 diambil	 dalam	 rapat	 yang	
bersangkutan.	Apabila	Risalah	dibuat	oleh	Notaris,	penandatanganan	demikian	tidak	disyaratkan.	 	

xii. Direksi	 dapat	 juga	mengambil	 keputusan	 yang	 sah	 tanpa	mengadakan	 Rapat	 Direksi,	 dengan	 ketentuan	
semua	anggota	Direksi	telah	diberitahu	secara	tertulis	mengenai	usul	keputusan	yang	dimaksud	dan	semua	
anggota	Direksi	memberikan	persetujuan	mengenai	usul	yang	diajukan	secara	tertulis	serta	menandatangani	
persetujuan	 tersebut.	 Keputusan	 yang	 diambil	 dengan	 cara	 demikian	 mempunyai	 kekuatan	 yang	 sama	
dengan	keputusan	yang	diambil	dengan	sah	dalam	Rapat	Direksi.	
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xiii. Direksi	wajib	mengadakan	Rapat	Direksi	bersama	Dewan	Komisaris	secara	berkala	paling	kurang	1	(satu)	kali	

dalam	4	(empat)	bulan.	 	
xiv. a	 Direksi	harus	menjadwalkan	rapat	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	1	dan	ayat	14	Pasal	ini,	untuk	tahun		

berikutnya	sebelum	berakhirnya	tahun	buku.	
b	 pada	rapat	yang	telah	dijadwalkan	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	15	huruf	a	Pasal	ini,	bahan	rapat	

disampaikan	kepada	peserta	paling	lambat	5	(lima)	hari	sebelum	rapat	disenggarakan.	
c	 dalam	hal	terdapat	rapat	yang	diselanggarakan	di	luar	jadwal	yang	telah	disusun	sebagaimana	dimaksud	

pada	ayat	15	huruf	a	Pasal	ini,	bahan	rapat	disampikan	kepada	peserta	rapat	paling	lambat	sebelum	rapat	
diselenggarakan.	

xv. Kehadiran	anggota	Direksi	dalam	rapat	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	1	dan	14	Psal	ini	wajib	diungkapkan	
dalam	laporan	tahunan	Perseroan.	

	
	DEWAN	KOMISARIS		

	Pasal	14		
1. Dewan	 Komisaris	 terdiri	 dari	 sekurang	 kurangnya	 2	 (dua)	 orang	 atau	 lebih	 anggota	 Dewan	 Komisaris	

termasuk	 Komisaris	 Independen	 yang	 jumlahnya	 disesuaikan	 dengan	 persyaratan	 dalam	 peraturan	
perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia,	seorang	diantaranya	
dapat	diangkat	sebagai	Komisaris	Utama.	

2. Ketentuan	mengenai	persyaratan	dan	pemenuhan	persyaratan	untuk	menjadi	anggota	Direksi	sebagaimana	
dimaksud	dalam	Pasal	11	ayat	2,	ayat	3,	ayat	4,	ayat	5	dalam	Anggaran	Dasar	ini	mutatis	mutandis	berlaku	
bagi	anggota	Dewan	Komisaris.	

3. Selain	memenuhi	persyaratan	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	2	Pasal	 ini,	Komisaris	Independen	wajib	
memenuhi	persyaratan	sebagai	berikut	:	

1. Bukan	 merupakan	 orang	 yang	 bekerja	 atau	 mempunyai	 wewenang	 dan	 tanggung	 jawab	 untuk	
merencanakan,	memimpin,	mengendalikan,	atau	mengawasi	kegiatan	Emiten	atau	Perusahaan	Publik	
tersebut	dalam	waktu	6	(enam)	bulan	terakhir,	kecuali	untuk	pengangkatan	kembali	sebagai	Komisaris	
Indenden	Perseroan	pada	periode	berikutnya;	

2. Tidak	mempunyai	saham	baik	langsung	amupun	tidak	langsung	pada	Perseroan	
3. Tidak	mempunyai	Afiliasi	dengan	Perseroan	
4. Tidak	 mempunyai	 hubungan	 usaha	 baik	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 yang	 berkaitan	 dengan	

kegiatan	usaha	Perseroan	
4. Persyaratan	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	2	dan	ayat	3	wajin	dipenuhi	anggota	Dewan	Komisaris	selama	

menjabat.	
5. Anggota	 Dewan	 Komisaris	 diangkat	 oleh	 RUPS,	 untuk	 1	 (satu)	 periode	 masa	 jabatan	 anggota	 Dewan	

Komiasaris	adalah	5	(lima)	tahun	atau	sampai	dengan	penutupan	RUPS	Tahunan	pada	akhir	1	(satu)	periode	
masa	 jabatan	 dimaksud,	 dengan	 tidak	 mengurangi	 hak	 RUPS	 untuk	 memberhentikan	 anggota	 Dewan	
Komisaris	 tersebut	 sewaktu-waktu	 sebelum	 masa	 jabatannya	 berakhir,	 dengan	 menyebutkan	 alasannya	
setelah	anggota	Dewan	Komisaris	yang	bersangkutan	diberi	kesempatan	untuk	membela	diri	dalam	RUPS	
tersebut.	 Pemberhentian	 demikian	 berlaku	 sejak	 penutupan	 RUPS	 yang	 memutuskan	 pemberhentian	
tersebut,	kecuali	tanggal	lain	yang	ditentukan	oleh	RUPS.	

6. Anggota	Dewan	Komisaris	yang	masa	jabatannya	telah	berakhir	dapat	diangkat	kembali	oleh	RUPS.	
7. Anggota	Dewan	Komisaris	dapat	diberi	gaji	atau	honorarium	dan	tunjangan	yang	besarnya	ditentukan	oleh	

RUPS.	 	
8. Perseroan	wajin	menyelanggarakan	 RUPS	 untuk	melakukan	 penggantian	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 yang	

dalam	masa	jabatannya	tidak	lagi	memenuhi	persyaratan	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	2	dan	ayat	3	
pasal	ini	
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9. Apabila	oleh	suatu	sebab	jabatan	anggota	Dewan	Komisaris	lowong,	yakni	jumlah	anggota	Dewan	Komisaris	

kurang	dari	jumlah	yang	ditetapkan	dalam	ayat	1	Pasal	ini,	maka	dalam	jangka	waktu	90	(sembilan	puluh)	
hari	setelah	terjadinya	 lowongan,	wajib	diselenggarakan	RUPS	untuk	mengisi	 lowongan	itu.	Masa	 jabatan	
seseorang	yang	diangkat	untuk	mengisi	 lowongan	tersebut	adalah	sisa	masa	 jabatan	dari	anggota	Dewan	
Komisaris	yang	jabatannya	telah	menjadi	lowong	tersebut.	

10. Seorang	anggota	Dewan	Komisaris	berhak	mengundurkan	diri	dari	 jabatannya,	dan	wajib	menyampaikan	
permohonan	pengunduran	diri	tersebut	kepada	Perseroan.	

11. Perseroan	 wajib	 menyelenggarakan	 RUPS	 untuk	 memutuskan	 permohonan	 pengunduran	 diri	 anggota	
Dewan	 Komisaris	 dalam	 jangka	waktu	 paling	 lambat	 90	 (sembilan	 puluh)	 hari	 setelah	 diterimanya	 surat	
pengunduran	 diri	 tersebut.	 Kepada	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 yang	 mengundurkan	 diri	 sebagaimana	
tersebut	di	atas,	tetap	dapat		dimintakan	pertanggungjawaban	sebagai	anggota	Dewan	Komisaris	hingga	saat	
pengunduran	dirinya	dalam	RUPS	tersebut.	

12. Perseroan	 wajib	 melakukan	 keterbukaan	 informasi	 kepada	 masyarakat	 dan	 menyampaikan	 kepada	 OJK	
terkait	ayat	9	dan	10	Pasal	ini,	sesuai	dengan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	
Pasar	Modal.	

13. Dalam	hal	anggota	Dewan	Komisaris	mengundurkan	diri	 sehingga	mengakibatkan	 jumlah	anggota	Dewan	
Komisaris	menjadi	kurang	dari	yang	diatur	pada	ayat	1	Pasal	ini,	maka	pengunduran	diri	tersebut	sah	apabila	
telah	ditetapkan	oleh	RUPS	dan	 telah	diangkat	anggota	Dewan	Komisaris	 yang	baru	 sehingga	memenuhi	
persyaratan	minimal	jumlah	anggota	Dewan	Komisaris	tersebut.	

14. Ketentuan	mengenai	rangkap	jabatan	adalah	sebagai	berikut	:	
1. Anggota	Dewan	Komisaris	dapat	merangkap	jabatan	sebagai	

1. Anggota	Direksi	paling	banyak	pada	2	(dua)	Emiten	atau	Perusahaan	Publik	lain;	dan	
2. Anggota	Dewan	Komisaris	paling	banyak	pada	2	(dua)	Emiten	atau	Perusahaan	Publik	lain.	

3. Dalam	hal	anggota	Dewan	Komisaris	tidak	merangkap	jabatan	sebagai	anggota	Direksi,	anggota	Dewan	
Komisaris	 yang	 bersangkutan	 dapat	 merangkap	 jabatan	 sebagai	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 paling	
banyak	pada	4	(empat)	Emiten	atau	Perusahaan	Publik	lain.	

4. Anggota	 Dewan	 Komisaris	 dapat	 merangkap	 sebagai	 anggota	 Komite	 paling	 banyak	 pada	 5	 (lima)	
komite	di	Emiten	atau	Perusahaan	Publik	dimana	yang	bersangkutan	juga	menjabat	sebagai	anggota	
Direksi	atau	anggota	Dewan	Komisaris.	

5. Rangkap	jabatan	sebagai	anggota	komite	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	13	angka	(3)	Pasal	ini	hanya	
dapat	dilakukan	sepanjang	tidak	bertentangan	dengan	peraturan	perundang-undangan	lainnya.	

6. Dalam	hal	 terdapat	peraturan	perundang-undangan	 lainnya	mengatur	ketentuan	mengenai	 rangkap	
jabatan	yag	berbeda	dengan	ketentuan	dalam	Peraturan	Otoritas	Jasa	Keuangan,	berlaku	ketentuan	
yang	mengatur	lebih	ketat.	

15. a	 Komisaris	Independen	yang	telah	menjabat	selama	2	(dua)	periode	masa	jabatan	dapat	diangkat	kembali	
pada	 periode	 selanjutnya	 sepanjang	 Komisaris	 Independen	 tersebut	 menyatakan	 dirinya	 tetap	
independen	kepada	RUPS.	

b	 Pernyataan	 Independen	Komisaris	 Independen	sebagaimana	dimaksud	ayat	14	huruf	a	Pasal	 ini	wajib	
diungkapkan	dalam	laporan	tahunan.	

c	 Dalam	hal	Komisaris	Independen	menjabat	pada	Komite	Audit,	Komisaris	Independen	yang	bersangkutan	
hanya	 dapat	 diangkat	 kembali	 pada	 Komite	 Audit	 untuk	 1	 (satu)	 periode	mas	 jabatan	 Komite	 Audit	
berikutnya.	

16. Jabatan	anggota	Dewan	Komisaris	berakhir		apabila	:	
a.	 Meninggal	dunia;	 	
b.	 Masa	jabatannya	berakhir;	 	
c.	 Diberhentikan	berdasarkan	RUPS;	
d.	 Mengundurkan	diri	sesuai	dengan	ketentuan	Pasal	ini;	
e.	 Dinyatakan	pailit	atau	ditaruh	di	bawah	pengampuan	berdasarkan	suatu	keputusan	Pengadilan;	



	 218	

f.	 Tidak	lagi	memenuhi	persyaratan	sebagai	anggota	Dewan	Komisaris	berdasarkan	Anggaran	Dasar	ini	dan	
peraturan	perundang-undangan	lainnya.	

	
	TUGAS	DAN	WEWENANG	DEWAN	KOMISARIS	

Pasal	15		
1. Dewan	Komisaris	bertugas	:	 	

a.	 melakukan	 pengawasan	 dan	 bertanggungjawab	 atas	 pengawasan	 terhadap	 kebijakan	 pengurusan,	
jalannya	pengurusan	pada	umumnya,	baik	mengenai	Perseroan	maupun	usaha	Perseroan,	dan	memberi	
nasihat	kepada	Direksi;	 	

b.	 memberikan	 persetujuan	 atas	 rencana	 kerja	 tahunan	 Perseroan,	 selambat-lambatnya	 sebelum	
dimulainya	tahun	buku	yang	akan	datang;	

c.	 melakukan	 tugas	 yang	 secara	 khusus	 diberikan	 kepadanya	 menurut	 Anggaran	 Dasar,	 peraturan	
perundang-undangan	yang	berlaku	dan/atau	berdasarkan	keputusan	RUPS;	

d.	 melakukan	tugas,	wewenang	dan	tanggung	jawab	sesuai	dengan	ketentuan	Anggaran	Dasar	Perseroan	
dan	keputusan	RUPS;	

e.	 meneliti	dan	menelaah	laporan	tahunan	yang	dipersiapkan	oleh	Direksi	serta	menandatangani	laporan	
tahunan	tersebut;	 	

f.	 mematuhi	 Anggaran	 Dasar	 dan	 peraturan	 perundang-undangan,	 serta	 wajib	 melaksanakan	 prinsip	
prinsip	profesionalisme,	efisiensi,	transparansi,	kemandirian,	akuntabilitas,	pertanggungjawaban,	serta	
kewajaran.		

Dalam	 rangka	 mendukung	 efektivitas	 pelaksanaan	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabnya	 dalam	 pengawasan	
tersebut,	Dewan	Komisaris	wajib	membentuk	maupun	menentukan	susunan	komite	audit	maupun	komite	
lainnya	sebagaimana	ditentukan	oleh	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	Pasar	
Modal,	serta	berkewajiban	melakukan	evaluasi	terhadap	kinerja	komite-komite	tersebut	setiap	akhir	tahun	
buku	Perseroan.	 	

2. Sehubungan	tugas	Dewan	Komisaris	sebagaimana	yang	dimaksud	ayat	1	Pasal	 ini,	maka	Dewan	Komisaris	
berkewajiban	:	 	
a.	 Mengawasi	pelaksanaan	rencana	kerja	tahunan	Perseroan.	
b.	 Mengikuti	perkembangan	kegiatan	Perseroan,	dan	dalam	Perseroan	menunjukkan	gejala	kemunduran	

yang	mencolok,	 segera	melaporkan	 kepada	RUPS	 dengan	 disertai	 saran	mengenai	 langkah	 perbaikan	
yang	harus	ditempuh.	

c.	 Memberikan	 pendapat	 dan	 saran	 kepada	 RUPS	 mengenai	 setiap	 persoalan	 lainnya	 yang	 dianggap
	 penting	bagi	pengelolaan	Perseroan.	

d.	 Melakukan	tugas	pengawasan	lainnya	yang	ditentukan	oleh	RUPS.	
e.	 Memberikan	tanggapan	atas	laporan	berkala	Direksi	dan	pada	setiap	waktu	yang	diperlukan	mengenai	

perkembangan	Perseroan.	
3. Dewan	Komisaris	setiap	waktu	dalam	jam	kerja	kantor	Perseroan	berhak	memasuki	bangunan	dan	halaman	

atau	 tempat	 lain	 yang	 dipergunakan	 atau	 yang	 dikuasai	 oleh	 Perseroan	 dan	 berhak	 	 memeriksa	 semua	
pembukuan,	surat	dan	alat	bukti	lainnya,	persediaan	barang,	memeriksa	dan	mencocokkan	keadaan	uang	
kas	(untuk	keperluan	verifikasi)	dan	lain	lain	surat	berharga	serta	berhak	untuk	mengetahui	segala	tindakan	
yang	 telah	 dijalankan	 oleh	 Direksi,	 dalam	 hal	 demikian	 Direksi	 dan	 setiap	 anggota	 Direksi	 wajib	 untuk	
memberikan	penjelasan	tentang	segala	hal	yang	ditanyakan	oleh	anggota	Dewan	Komisaris	atau	tenaga	ahli	
yang	membantunya.	

4. Jika	dianggap	perlu,	Dewan	Komisaris	berhak	meminta	bantuan	tenaga	ahli	dalam	melaksanakan	tugasnya	
untuk	jangka	waktu	terbatas	atas	beban	Perseroan.	

5. Pembagian	kerja	diantara	para	anggota	Dewan	Komisaris	diatur	oleh	mereka,	dan	untuk	kelancaran	tugasnya		
Dewan	Komisaris	dapat	dibantu	oleh	seorang	sekretaris	yang	diangkat	oleh	Dewan	Komisaris	atas	beban	
Perseroan.	
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6. Dewan	Komisaris	setiap	waktu	berhak	memberhentikan	untuk	sementara	waktu	seorang	atau	lebih	anggota	

Direksi	dari	jabatannya,	apabila	anggota	Direksi	tersebut	dianggap	bertindak	bertentangan	dengan	Anggaran	
Dasar	 ini	 dan	peraturan	perundang-undangan	 yang	berlaku	 atau	melalaikan	 kewajibannya	 atau	 terdapat	
alasan	yang	mendesak	bagi	Perseroan	

7. Pemberhentian	 sementara	 itu	 wajib	 diberitahukan	 secara	 tertulis	 kepada	 bersangkutan	 dengan	 disertai	
alasan	dari	tindakan	tersebut.	 	

8. Dalam	jangka	waktu	paling	lambat	90	(sembilan	puluh)	hari	setelah	tanggal	pemberhentian	sementara	itu,	
Dewa	Komisaris	wajib	untuk	menyelenggarakan	RUPS	untuk	mencabut	atau	menguatkan	pemberhentian	
sementara	 tersebut,	 sedangkan	 kepada	 anggota	 Direksi	 yang	 diberhentikan	 sementara	 itu	 diberi	
kesempatan	untuk	hadir	guna	membela	diri.	RUPS	tersebut	dipimpin	oleh	Komisaris	Utama,	dan	dalam	hal	
Komisaris	Utama	tidak	hadir	atau	berhalangan	hal	mana	tidak	perlu	dibuktikan	kepada	pihak	ketiga	maka	
RUPS	 akan	 dipimpin	 oleh	 salah	 seorang	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 lainnya,	 dan	 dalam	 hal	 tidak	 ada	
seorangpun	anggota	DewanKomisaris	yang	hadir	atau	berhalangan,	hal	mana	tidak	perlu	dibuktikan	kepada	
pihak	lain,	maka	RUPS	dipimpin	oleh	seorang	yang	dipilih	oleh	dan	dari	antara	pemegang	saham	dan/atau	
kuasa	pemegang	saham	yang	hadir	dalam	RUPS	yang	bersangkutan.	Apabila	RUPS	sebagaimana	dimaksud	
pada	ayat	8	Pasal	ini,	tidak	diadakan	dalam	waktu	90	(sembilan	puluh)	hari	setelah	tanggal	pemberhentian	
sementara	itu	maka	pemberhentian	sementara	tersebut	menjadi	batal	demi	hukum	dan	yang	bersangkutan	
menduduki	kembali	jabatannya.	

9. Apabila	 seluruh	 anggota	 Direksi	 diberhentikan	 untuk	 sementara	 dan	 Perseroan	 tidak	 mempunyai	
seorangpun	 anggota	 Direksi,	 maka	 untuk	 sementara	 Dewan	 Komisaris	 diwajibkan	 untuk	 mengurus	
Perseroan,	 dalam	 hal	 demikian	 kekuasaan	 sementara	 kepada	 seorang	 atau	 lebih	 diantara	 mereka	 atas	
tanggungan	mereka	bersama.	 	

10. Dalam	kondisi	tertentu,	Dewan	Komisaris	wajib	menyelenggarakan	RUPS	Tahunan	dan	RUPS	lainnya	sesuai	
dengan	kewenangannya	sebagaimana	diatur	dalam	Anggaran	Dasar	ini	dan	peraturan	perundang-undangan.	

11. Dewan	Komisaris	dapat	melakukan	tindakan	pengurusan	Perseroan	dalam	keadaan	tertentu	untuk	jangka	
waktu	tertentu,	sebagaimana	ditetapkan	dalam	Anggaran	Dasar	ini	atau	keputusan	RUPS.	

12. Dalam	hal	hanya	ada	seorang	Komisaris	maka	segala	tugas	dan	wewenang	yang	diberikan	kepada	Komisaris	
Utama	atau	anggota	Dewan	Komisaris	dalam	Anggaran	Dasar	ini	berlaku	pula	baginya.	

		

RAPAT	DEWAN	KOMISARIS		
Pasal	16		

1. Rapat	Dewan	Komisaris	wajib	diadakan	paling	kurang	1	(satu)	kali	dalam	2	(dua)	bulan,	dan	dapat	diadakan	
setiap	waktu	bilamana	dianggap	perlu	oleh	Komisaris	Utama	atau	oleh	1/3	(satu	per	tiga)	bagian	dari	jumlah	
anggota	Dewan	Komisaris	atau	atas	permintaan	tertulis	dari	Rapat	Direksi	atau	atas	permintaan	dari	1	(satu)	
pemegang	saham	atau	 lebih	yang	memiliki	sedikitnya	1/10	(satu	per	sepuluh)	bagian	dari	 jumlah	seluruh	
saham	dengan	hak	suara	yang	sah,	dalam	rapat	mana	Dewan	Komisaris	dapat	mengundang	Direksi.	 	

2. Pemanggilan	 Rapat	 Dewan	 Komisaris	 dilakukan	 oleh	 Komisaris	 Utama	 dalam	 hal	 Komisaris	 Utama	
berhalangan	oleh	anggota	Dewan	Komisaris	yang	ditunjuk	oleh	Komisaris	Utama.	

3. Pemanggilan	Rapat	Dewan	Komisaris,	baik	untuk	anggota	Dewan	Komisaris	maupun	untuk	anggota	Direksi	
disampaikan	dengan	surat	tercatat	atau	disampaikan	secara	langsung	dengan	mendapat	tanda	terima	yang	
layak,	atau	dengan	telegram,	telefax,	faksimile	yang	segera	ditegaskan	dengan	surat	tercatat	sekurangnya	
14	(empat	belas)	hari	dan	dalam	hal	mendesak	sekurangnya	3	(tiga)	hari	sebelum	rapat	diadakan.	

4. Pemanggilan	Rapat	Dewan	Komisaris	harus	Mencantumkan	tanggal,	waktu,	dan	tempat	rapat	serta	acara	
rapat	 yang	 telah	 ditentukan	 sebelumnya	 atas	 hal-hal	 yang	 akan	 dibicarakan	 dengan	 cara	 terperinci	 dan	
disertai	dengan	dokumen-dokumen	yang	akan	digunakan	dalam	rapat.	
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5. Rapat	 Dewan	 Komisaris	 diadakan	 di	 tempat	 kedudukan	 Perseroan	 atau	 tempat	 kegiatan	 usaha	 utama	

Perseroan.	 Apabila	 semua	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 hadir	 atau	 diwakili,	 pemanggilan	 terlebih	 dahulu	
tersebut	 tidak	 disyaratkan	 dan	 Rapat	 Dewan	 Komisaris	 dapat	 diadakan	 di	 manapun	 di	 dalam	 wilayah	
Republik	 Indonesia	 sebagaimana	 yang	 ditentukan	 oleh	 Dewan	 Komisaris	 dan	 Rapat	 Dewan	 Komisaris	
tersebut	berhak	mengambil	keputusan	yang	sah	dan	mengikat.		

6. Rapat	Dewan	Komisaris	dipimpin	oleh	Komisaris	Utama,	dalam	hal	Komisaris	Utama	tidak	dapat	hadir	atau	
berhalangan	hal	mana	tidak	perlu	dibuktikan	kepada	pihak	lain,	maka	Rapat	Dewan	Komisaris	akan	dipimpin	
oleh	salah	seorang	anggota	Dewan	Komisaris	yang	dipilih	oleh	dan	dari	anggota	Dewan	Komisaris	yang	hadir	
dan/atau	diwakili	dalam	Rapat	Dewan	Komisaris	yang	bersangkutan.	 	

7. Seorang	anggota	Dewan	Komisaris	dapat	diwakili	dalam	Rapat	Dewan	Komisaris	hanya	oleh	anggota	Dewan	
Komisaris	lainnya	berdasarkan	surat	kuasa	yang	diberikan	khusus	untuk	keperluan	itu.	

8. Rapat	Dewan	Komisaris	adalah	sah	dan	berhak	mengambil	keputusan	yang	mengikat	hanya	apabila	lebih	dari	
1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	anggota	Dewan	Komisaris	hadir	atau	Diwakili	dalam	rapat	tersebut.	

9. Keputusan	 Rapat	 Dewan	 Komisaris	 harus	 diambil	 berdasarkan	 musyawarah	 untuk	 mufakat.	 Dalam	 hal	
keputusan	 berdasarkan	musyawarah	 untuk	mufakat	 tidak	 tercapai	maka	 keputusan	 diambil	 berdasarkan	
suara	setuju	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	suara	yang	sah	yang	dikeluarkan	dalam	rapat.	
Setiap	anggota	Dewan	Komisaris	berhak	untuk	mengeluarkan	satu	suara.	

10. Apabila	 suara	 yang	 setuju	 dan	 tidak	 setuju	 berimbang,	 maka	 Ketua	 Rapat	 Dewan	 Komisaris	 yang	 akan	
menentukan.	 	

11. a.	 Setiap	anggota	Dewan	Komisaris	yang	hadir	Berhak	mengeluarkan	1	(satu)	suara	dan	tambahan	1	(satu)	
suara	untuk	setiap	anggota	Dewan	Komisaris	lainnya	yang	diwakilinya.	

b.	 Pemungutan	 suara	 mengenai	 diri	 orang	 dilakukan	 dengan	 surat	 suara	 tertutup	 tanpa	 tandatangan,	
sedangkan	 pemungutan	 suara	 mengenai	 hal-hal	 lain	 dilakukan	 dengan	 lisan	 kecuali	 Ketua	 Rapat	
menentukan	lain	tanpa	ada	keberatan	berdasarkan	suara	terbanyak	dari	yang	hadir.	

c.	 Suara	abstain	(blanko)	dianggap	mengeluarkan	suara	yang	sama	dengan	dengan	suara	mayoritas	yang	
mengeluarkan	suara	dalam	rapat.	 	

12. Dari	 segala	 sesuatu	yang	dibicarakan	dan	diputuskan	dalam	Rapat	Dewan	Komisaris	harus	dibuat	Risalah	
Rapat	Dewan	Komisaris	oleh	seorang	Notulis	yang	ditunjuk	oleh	Ketua	Rapat,	dan	kemudian	ditandatangani	
oleh	 seluruh	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 yang	 hadir	 dalam	 Rapat	 Dewan	 Komisaris,	 dalam	 hal	 terdapat	
anggotaDewan	Komisaris	yang	tidak	menandatangani	Risalah	Rapat	Dewan	Komisaris,	yang	bersangkutan	
wajib	menyebutkan	 alasannya	 secara	 tertulis	 dalam	 surat	 tersendiri	 yang	 dilekatkan	 pada	 Risalah	 Rapat	
Dewan	Komisaris.	Apabila	Risalah	dibuat	oleh	Notaris,	penandatanganan	tersebut	tidak	disyaratkan.	 	

13. Risalah	Rapat	Dewan	Komisaris	yang	dibuat	dan	ditandatangani	menurut	ketentuan	dalam	ayat	12	Pasal	ini	
akan	 berlaku	 sebagai	 bukti	 yang	 sah,	 baik	 untuk	 para	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 dan	 untuk	 pihak	 ketiga	
mengenai	keputusan	Dewan	Komisaris	yang	diambil	dalam	rapat	yang	bersangkutan.	

14. Dewan	Komisaris	dapat	 juga	mengambil	keputusan	yang	sah	tanpa	mengadakan	Rapat	Dewan	Komisaris,	
dengan	 ketentuan	 semua	 anggota	 Dewan	 Komisaris	 telah	 diberitahu	 secara	 tertulis	 mengenai	 usul	
keputusan	yang	dimaksud	dan	semua	anggota	Dewan	Komisaris	memberikan	persetujuan	mengenai	usul	
yang	diajukan	secara	tertulis	serta	menandatangani	persetujuan	tersebut.	Keputusan	yang	diambil	dengan	
cara	demikian,	mempunyai	kekuatan	yang	sama	dengan	keputusan	yang	diambil	dengan	sah	dalam	Rapat	
Dewan	Komisaris.	

15. Dewan	Komisaris	wajib	mengadakan	Rapat	Dewan	Komisaris	bersama	Direksi	secara	berkala	paling	kurang	1	
(satu)	kali	dalam	4	(empat)	bulan.	
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16. a	 Dewan	Komisaris	harus	menjadwalkan	rapat	Sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	1	dan	ayat	15	Pasal	ini,	

untuk	tahun	berikutnya	sebelum	berakhirnya	tahun	buku.	
b	 Pada	 rapat	yang	 telah	dijadwalkan	sebgaimana	dimaksud	pada	ayat	16	huruf	a	Pasal	 ini,	bahan	 rapat	

disampaikan	kepada	peserta	paling	lambat	5	(lima)	hari	sebelum	rapat	disenggarakan.	
c	 Dalam	hal	terdapat	rapat	yang	diselenggarakan		di	luar	jadwal	yang	telah	disusun	sebagaimana	dimaksud	

pada	ayat	16	huruf	a	Pasal	 ini,	bahan	rapat	disampaikan	kepada	peserta	rapat	paling	 lambat	sebelum	
rapat	diselenggarakan	

17. Kehadiran	angota	Dewan	Komisaris	dalam	rapat	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	1	dan	15	Pasal	ini	wajib	
diungkapkan	dalam	laporan	tahunan	Perseroan.	

	

RENCANA	KERJA,	TAHUN	BUKU	DAN	

	LAPORAN	TAHUNAN		
	Pasal	17		

1. Tahun	buku	Perseroan	berjalan	dari	tanggal	1	(satu)	Januari	dan	berakhir	pada	tanggal	31	(tiga	puluh	satu)	
Desember	tahun	yang	 	sama.	Pada	akhir	bulan	Desember	tiap	tahun,	buku-buku	Perseroan	ditutup.	

2. Direksi	 menyampaikan	 rencana	 kerja	 tahunan	 yang	 memuat	 juga	 anggaran	 tahunan	 Perseroan	 kepada	
Dewan	Komisaris	untuk	mendapat	persetujuan	dari	Dewan	Komisaris,	sebelum	dimulainya	tahun	buku	yang	
akan	 datang.	 Rencana	 kerja	 tahunan	 tersebut	 disampaikan,	 sebelum	 dimulainya	 tahun	 buku	 yang	 akan	
datang,	dengan	memperhatikan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	
Modal.	

3. Direksi	menyusun	 Laporan	Tahunan	 yang	diantaranya	memuat	 laporan	 keuangan	 terdiri	 dari	 neraca	dan	
perhitungan	 laba	 rugi	 tahun	 buku	 yang	 bersangkutan	 beserta	 laporan	 lainnya	 sesuai	 dengan	 ketentuan	
peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku,	yang	telah	diaudit	oleh	Akuntan	Publik	yang	terdaftar	di	OJK,	
serta	telah	ditandatangani	oleh	semua	anggota	Direksi	dan	anggota	Dewan	Komisaris	untuk	diajukan	kepada	
dan	guna	mendapatkan	persetujuan	dan	pengesahan	dalam	RUPS	Tahunan.	Laporan	tahunan	tersebut	sudah	
tersedia	untuk	para	pemegang	saham	di	kantor	Perseroan	sebelum	tanggal	RUPS	Tahunan	diselenggarakan,	
dengan	 jangka	waktu	 sebagaimana	 ditetapkan	 oleh	 peraturan	 perundang-undangan	 dan	 peraturan	 yang	
berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

4. Sebelum	 menandatangani	 Laporan	 Tahunan	 tersebut	 dalam	 ayat	 3	 Pasal	 ini,	 Dewan	 Komisaris	 akan	
menelaah	dan	menilai	Laporan	Tahunan	tersebut	dan	untuk	keperluan	mana	dapat	diminta	bantuan	tenaga	
ahli	atas	biaya	Perseroan	dan	kepada	siapa	Direksi	wajib	memberikan	keterangan	yang	diperlukan.	

5. Perseroan	 wajib	 mengumumkan	 Neraca	 dan	 Laporan	 Laba	 Rugi	 Perseroan	 dalam	 surat	 kabar	 harian	
berbahasa	Indonesia	yang	berperedaran	nasional,	dengan	memperhatikan	peraturan	perundang-undangan	
dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

RAPAT	UMUM	PEMEGANG	SAHAM	

	Pasal	18		
1. Rapat	Umum	Pemegang	Saham	(“RUPS”)	dalam	Perseroan	adalah	:	

a.	 RUPS	Tahunan,	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	19	Anggaran	Dasar	ini.	
b.	 RUPS	lainnya,	yang	selanjutnya	dalam	Anggaran	Dasar	disebut	RUPS	Luar	Biasa	yaitu	RUPS	yang	diadakan	

sewaktu-waktu	berdasarkan	kebutuhan,	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	20	Anggaran	Dasar	ini.	
2. Yang	 dimaksud	 dalam	Rapat	Umum	Pemegang	 Saham	 (“RUPS”)	 dalam	Anggaran	Dasar	 ini	 berarti	 kedua	

duanya	yaitu	RUPS	Tahunan	dan	RUPS	Luar	Biasa,	kecuali	dengan	tegas	dinyatakan	lain.	
3. Satu	orang	atau	 lebih	pemegang	saham	yang	bersama-sama	mewakili	1/10	(satu	per	sepuluh)	bagiandari	

jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara,	dapat	meminta	agar	diselenggarakan	RUPS.	Permintaan	tersebut	
diajukan	kepada	Direksi	dengan	surat	tercatat	disertai	alasannya.	

4. Permintaan	penyelenggaraan	RUPS	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	3	Pasal	ini,	harus	:	
i.	 dilakukan	dengan	itikad	baik;	
ii.	 mempertimbangkan	kepentingan	Perseroan;	
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iii.	 merupakan	permintaan	yang	membutuhkan	keputusan	RUPS;	
(iii) disertai	dengan	alasan	dan	bahan	terkait	hal	yang	harus	diputuskan	dalam	RUPS;	dan	
(iv) tidak	bertentangan	dengan	peraturan	perundang-undangan	dan	Anggaran	Dasar	ini.	

5. Direksi	wajib	melakukan	pengumuman	RUPS	kepada	pemegang	saham	dalam	jangka	waktu	paling	lambat	15	
(lima	belas)	hari	 terhitung	sejak	 tanggal	permintaan	penyelenggaraan	RUPS	sebagaimana	dimaksud	pada	
ayat	3	Pasal	ini,	diterima	Direksi.	 	

6. Dalam	 hal	 Direksi	 tidak	 melakukan	 pengumuman	 RUPS	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 ayat	 5	 Pasal	 ini,	
pemegang	saham	dapat	mengajukan	kembali	permintaan	penyelenggaraan	RUPS	kepada	Dewan	Komisaris.	

	
7. Dewan	Komisaris	wajib	melakukan	pengumuman	RUPS	kepada	pemegang	saham	dalam	jangka	waktu	paling	

lambat	 15	 (lima	 belas)	 hari	 terhitung	 sejak	 tanggal	 permintaan	 penyelenggaraan	 RUPS	 sebagaimana	
dimaksud	pada	ayat	6	Pasal	ini	diterima	Dewan	Komisaris.	

8. Dalam	 hal	 Direksi	 atau	 Dewan	 Komisaris	 tidak	 melakukan	 pengumuman	 RUPS	 dalam	 jangka	 waktu	
sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	 5,	 dan	 ayat	 7	 Pasal	 ini,	 Direksi	 atau	 Dewan	 Komisaris	 wajib	
mengumumkan	:	
c. terdapat	permintaan	penyelenggaraan	RUPS	dari	pemegang	saham	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	5	

Pasal	ini;	dan	
ci. alasan	tidak	diselenggarakannya	RUPS;		
-dalam	jangka	waktu	paling	lambat	15	(lima	belas)	hari	sejak	diterimanya	permintaan	penyelenggaraan	RUPS	
dari	pemegang	saham	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	5,	dan	ayat	7	Pasal	ini;	 		
-Pengumuman	tersebut	paling	kurang	melalui	media	:	
a.			1	(satu)	surat	kabar	harian	berbahasa	Indonesia	yang	berperedaran	nasional;	
b.					situs	web	Bursa	Efek;	dan	 	
c.	 	 	 situs	web	Perseroan	dalam	Bahasa	 Indonesia	dan	bahasa	asing,	dengan	ketentuan	bahasa	asing	yang			

digunakan	paling	kurang	bahasa	Inggris,	yang	keduanya	memuat	informasi	yang	sama.	
9. Dalam	hal	Dewan	Komisaris	tidak	melakukan	pengumuman	RUPS		sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	7	Pasal	

ini,	 pemegang	 saham	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	 3	 Pasal	 ini,	 dapat	 mengajukan	 permintaan	
diselenggarakannya	 RUPS,	 kepada	 ketua	 pengadilan	 negeri	 yang	 daerah	 hukumnya	 meliputi	 tempat	
kedudukan	Perseroan	untuk	menetapkan	pemberian	izin	diselenggarakannya	RUPS.	

10. Pemegang	 saham	 yang	 telah	 memperoleh	 penetapan	 pengadilan	 untuk	 menyelenggarakan	 RUPS	
sebagaimana	dimaksud	pada	Pasal	ini,	wajib	:	
a.	 melakukan	 pengumuman,	 pemanggilan	 akan	 diselenggarakan	 RUPS,	 pengumuman	 ringkasan	 risalah	

RUPS,	 atas	 RUPS	 yang	 diselenggarakan	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 Pasal	 ini,	 dengan	 memperhatikan	
ketentuan	Anggaran	Dasar	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal;	

b.	 	melakukan	pemberitahuan	akan	diselenggarakan	RUPS	dan	menyampaikan	bukti	pengumuman,	bukti	
pemanggilan,	risalah	RUPS,	dan	bukti	pengumuman	ringkasan	risalah	RUPS	kepada	OJK,	atas	RUPS	yang	
diselenggarakan	sesuai	dengan	ketentuan	Pasal	ini,	dengan	memperhatikan	ketentuan	Anggaran	Dasar	
dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal;	

	c.	 melampirkan	dokumen	yang	memuat	nama	pemegang	saham	serta	jumlah	kepemilikan	sahamnya	pada	
Perseroan	yang	telah	memperoleh	penetapan	pengadilan	untuk	menyelenggarakan	RUPS	dan	penetapan	
pengadilan	 dalam	 pemberitahuan	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 huruf	 b,	 kepada	 OJK	 terkait	 akan	
diselenggarakan	RUPS	tersebut.	
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11. 	Pemegang	 saham	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 ayat	 3	 Pasal	 ini,	 wajib	 tidak	 mengalihkan	 kepemilikan	
sahamnya	dalam	jangka	waktu	paling	sedikit	6	(enam)	bulan	sejak	RUPS,	jika	permintaan	penyelenggaraan	
RUPS	yang	dimohonkannya	dipenuhi	oleh	Direksi	atau	Dewan	Komisaris	atau	ditetapkan	oleh	pengadilan.	

	

	

	RAPAT	UMUM	PEMEGANG	SAHAM	TAHUNAN		

	Pasal	19		
1.	 RUPS	 Tahunan	 diselenggarakan	 tiap	 tahun,	 selambatnya	 6	 (enam)	 bulan	 setelah	 tahun	 buku	 Perseroan	

ditutup.	 	
2.	 Dalam	RUPS	Tahunan	:		

a.	 Direksi	mengajukan	 laporan	 tahunan	 yang	 telah	 ditelaah	 oleh	 Dewan	 Komisaris	 untuk	mendapatkan	
persetujuan	 RUPS	 Tahunan,	 laporan	 tahunan	 tersebut	 sekurang-kurangnya	 harus	 memuat	 laporan	
keuangan	yang	telah	disusun	dan	diaudit	sebagaimana	ditentukan	oleh	peraturan	perundang	undangan	
yang	 berlaku,	 termasuk	 peraturan	 yang	 berlaku	 di	 bidang	 Pasar	Modal	 dan	 peraturan	 Bursa	 Efek	 di	
tempat	 di	mana	 saham-saham	 Perseroan	 dicatatkan,	 serta	 laporan-laporan	 lain	 serta	 informasi	 yang	
disyaratkan	oleh	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku;	

	 	
b.	 Diputuskan	penggunaan	laba	Perseroan;	
c.	 Dilakukan	 penunjukan	 akuntan	 publik	 yang	 terdaftar	 atau	 pemberian	 kuasa	 untuk	 melakukan	

penunjukan	akuntan	publik	yang	terdaftar;	 	
d.	 	Jika	perlu	melakukan	pengangkatan	dan/atau	perubahan	susunan	anggota	Direksi	dan	anggota	Dewan	

Komisaris	Perseroan;	
e.	 Dapat	diputuskan	hal-hal	lain	yang	diajukan	secara	sebagaimana	mestinya	dalam	RUPS	Tahunan,	sesuai	

dengan	ketentuan	Anggaran	Dasar.	 	

3.	 Pengesahan	dan/atau	persetujuan	Laporan	Tahunan	oleh	RUPS	Tahunan,	berarti	memberikan	pelunasan	dan	
pembebasan	 tanggung	 jawab	sepenuhnya	 (volledig	acquit	et	decharge)	kepada	para	anggota	Direksi	dan	
Dewan	 Komisaris	 atas	 pengurusan	 dan	 pengawasan	 yang	 telah	 dijalankan	 selama	 tahun	 buku	 yang	 lalu,	
sejauh	tindakan	tersebut	tercermin	dalam	Laporan	Tahunan.	
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RAPAT	UMUM	PEMEGANG	SAHAM	LUAR	BIASA		

	 	Pasal	20		
RUPS	Luar	Biasa	diadakan	tiap-tiap	kali,	apabila	dianggap	perlu	oleh	Direksi	dan/atau	Dewan	Komisaris	dan/atau	
Pemegang	 Saham,	 dengan	memperhatikan	 dan	 sesuai	 dengan	 ketentuan	Anggaran	Dasar	 ini	 dan	 peraturan	
perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

	

	TEMPAT	DAN	PEMANGGILAN		

	RAPAT	UMUM	PEMEGANG	SAHAM		

	Pasal	21	
1. RUPS	dapat	diadakan	di	:	 	

a.	 tempat	kedudukan	Perseroan;	atau	
b.	 tempat	Perseroan	menjalankan	kegiatan	usaha	utamanya;	atau	
c.	 ibukota	provinsi	di	mana	tempat	kedudukan	atau	tempat	kegiatan	usaha	utama	Perseroan;	atau	
d.	 provinsi	tempat	kedudukan	Bursa	Efek	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan;		
-dengan	ketentuan	RUPS	tersebut	wajib	diselenggarakan	dalam	wilayah	Negara	Republik	Indonesia.	
	
	
	
	
	

2. Perseroan	wajib	terlebih	dahulu	menyampaikan	pemberitahuan	mata	acara	RUPS	kepada	OJK	paling	lambat	
5	 (lima)	 hari	 kerja	 sebelum	 pengumuman	 RUPS,	 dengan	 tidak	 memperhitungkan	 tanggal	 pengumuman	
RUPS,	dalam	hal	 terdapat	perubahan	mata	acara	RUPS	maka	Perseroan	wajib	menyampaikan	perubahan	
mata	 acara	 kepada	 OJK	 paling	 lambat	 pada	 saat	 pemanggilan	 RUPS,	 dengan	memperhatikan	 ketentuan	
peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

3. Paling	lambat	14	(empat	belas)	hari	sebelum	dilakukan	pemanggilan	RUPS,	dengan	tidak	memperhitungkan	
tanggal	 pengumuman	 dan	 tanggal	 pemanggilan,	 pihak	 yang	 berhak	 untuk	 memberikan	 pemanggilan,	
melakukan	pengumuman	kepada	para	pemegang	saham,	paling	kurang	melalui	media	sebagai	berikut	:	
a.		 1	(satu)	surat	kabar	harian	berbahasa	Indonesia	yang	berperedaran	nasional;	
b				situs	web	Bursa	Efek;	dan	 	
c.	 	 	 situs	web	Perseroan	dalam	Bahasa	 Indonesia	dan	bahasa	asing,	dengan	ketentuan	bahasa	asing	yang	

digunakan	paling	 kurang	bahasa	 Inggris,	 yang	 keduanya	memuat	 informasi	 yang	 sama.	 Pengumuman	
tersebut,	paling	kurang	memuat:	 	
a.		 ketentuan	pemegang	saham	yang	berhak	hadir	dalam	RUPS;	
b.	 ketentuan	pemegang	saham	yang	berhakmengusulkan	mata	acara	RUPS;	
c.	 tanggal	penyelenggaraan	RUPS;	dan	
d.	 tanggal	pemanggilan	RUPS.	 	

4. Pemanggilan	untuk	RUPS	wajib	 dilakukan	paling	 lambat	 21	 (dua	puluh	 satu)	 hari	 sebelum	 tanggal	 RUPS,	
dengan	 tidak	memperhitungkan	 tanggal	 pemanggilan	 dan	 tanggal	 RUPS.	 Ketentuan	media	 pengumuman	
pada	ayat	3	Pasal	ini,	berlaku	secara	sesuai	(mutatis	mutandis)	untuk	pemanggilan	tersebut.	Pemanggilan	
RUPS,	paling	kurang	memuat	informasi	:		
a.	 tanggal	penyelenggaraan	RUPS;	
b.	 waktu	penyelenggaraan	RUPS;	
c.	 tempat	penyelenggaraan	RUPS;	
d.	 ketentuan	pemegang	saham	yang	berhak	hadir	dalam	RUPS;	
e.	 mata	acara	RUPS	termasuk	penjelasan	atas	setiap	mata	acara	tersebut;	
f.	 informasi	yang	menyatakan	bahan	terkait	mata	acara	RUPS	tersedia	bagi	pemegang	saham	sejak	tanggal	

dilakukannya	pemanggilan	RUPS	sampai	dengan	RUPS	diselenggarakan.	
5. a.	 Pemanggilan	RUPS	kedua	dilakukan	dengan	ketentuan	:	
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i.	 Pemanggilan	RUPS	kedua	dilakukan	dalam	jangka	waktu	paling	lambat	7	(tujuh)	hari	sebelum	RUPS	
kedua	dilangsungkan;	 	

ii.	 Dalam	pemanggilan	RUPS	kedua	harus	menyebutkan	RUPS	pertama	telah	dilangsungkan	dan	tidak	
mencapai	kuorum	kehadiran;	

iii.	 RUPS	kedua	dilangsungkan	dalam	jangka	waktu	paling	cepat	10	(sepuluh)	hari	dan	paling	lambat	21		
(dua	puluh	satu)	hari	setelah	RUPS	pertama	dilangsungkan;	

iv.	 Ketentuan	media	pemanggilan	dan	ralat	pemanggilan	RUPS	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	ini,	
mutatis	mutandis	berlaku	untuk	pemanggilan	RUPS	kedua.	

	 b.	 Pemanggilan	RUPS	ketiga	dilakukan	dengan	ketentuan:	
i.	 Pemanggilan	RUPS	ketiga	atas	permohonan	Perseroan	ditetapkan	oleh	OJK:	
ii.	 Dalam	pemanggilan	RUPS	ketiga	menyebutkan	RUPS	kedua	telah	dilangsungkan	dan	tidak	mencapai	

kuorum	kehadiran.	 	
6. Apabila	 semua	 pemegang	 saham	 dengan	 hak	 suara	 yang	 sah	 hadir	 atau	 diwakili	 dalam	 RUPS,	 maka	

pengumuman	dan	pemanggilan	RUPS	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	3	dan	ayat	4	Pasal	ini	tidak	menjadi	
syarat	dan	dalam	RUPS	tersebut	dapat	diambil	keputusan	yang	sah	serta	mengikat	mengenai	hal	yang	akan	
dibicarakan,	sedangkan	RUPS	dapat	diselenggarakan	di	manapun	juga	dalam	wilayah	Republik	Indonesia.	

7. Usul	Pemegang	saham	akan	dimasukkan	dalam	acara	RUPS,	jika	:	
a.	 Usul	 tersebut	 diajukan	 secara	 tertulis	 kepada	Direksi	 oleh	 seorang	 atau	 lebih	 pemegang	 saham	 yang	

bersama-sama	mewakili	sekurang-kurangnya	1/20	(satu	per	dua	puluh)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	
dengan	hak	suara;	dan	

b.	 Usul	tersebut	diterima	oleh	Direksi	paling	lambat	7	(tujuh)	hari	sebelum	tanggal	pemanggilan	untuk	RUPS	
yang	bersangkutan;	dan	

7. Usul	tersebut,	dilakukan	dengan	itikad	baik	mempertimbangkan	kepentingan	Perseroan,	menyertakan	
alasan	dan	bahan	usulan	mata	acara	RUPS,	usul	 tersebut	merupakan	mata	acara	yang	membutuhkan	
keputusan	RUPS,	serta	tidak	bertentangan	dengan	peraturan	perundang-undangan.	

8. Perseroan	wajib	menyediakan	bahan	mata	acara	RUPS	bagi	pemegang	saham,	dengan	ketentuan	:	
a.	 Bahan	 mata	 acara	 RUPS	 tersedia	 sejak	 tanggal	 dilakukannya	 pemanggilan	 RUPS	 sampai	 dengan	

penyelenggaraan	 RUPS,	 atau	 jangka	waktu	 lebih	 awal	 bilamana	 diatur	 danditetapkan	 oleh	 peraturan	
perundang	undangan	yang	berlaku;	 	

b.	 Bahan	mata	acara	RUPS	yang	tersedia	tersebut,	dapat	berupa	:	
i.	 salinan	dokumen	fisik,	yang	diberikan	secara	cuma-cuma	dan	tersedia	di	kantor	Perseroan	jika	diminta	

secara	tertulis	oleh	pemegang	saham;	dan/atau	
ii.	 salinan	dokumen	elektronik,	yang	dapat	diakses	atau	diunduh	melalui	situs	web	Perseroan.	

c.	 Dalam	hal	mata	acara	RUPS	mengenai	pengangkatan	anggota	Direksi	dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris,	
daftar	riwayat	hidup	calon	anggota	Direksi	dan/atau	anggota	Dewan	Komisaris	yang	akan	diangkat	wajib	
tersedia	:	 	

-di	situs	web	Perseroan	paling	kurang	sejak	saat	pemanggilan	sampai	dengan	penyelenggaraan	RUPS;	atau	
pada	waktu	 lain	selain	 jangka	waktu	tersebut	namun	paling	 lambat	pada	saat	penyelenggaraan	RUPS,	
sepanjang	diatur	dalam	peraturan	perundang-undangan.	

9. Ralat	 pemanggilan	 RUPS	 wajib	 dilakukan,	 jika	 terdapat	 perubahan	 informasi	 dalam	 pemanggilan	 RUPS,	
dengan	memperhatikan	hal-hal	sebagai	berikut	:		
-Dalam	 hal	 ralat	 pemanggilan	 RUPS,	 memuat	 informasi	 atas	 perubahan	 tanggal	 penyelenggaraan	 RUPS	
dan/atau	penambahan	mata	acara	RUPS,	maka	wajib	dilakukan	pemanggilan	ulang	RUPS	dengan	tata	cara	
pemanggilan	sebagaimana	diatur	dalam	ayat	4	Pasal	ini;	 		
-Ketentuan	kewajiban	melakukan	pemanggilan	ulang	RUPS	 tidak	berlaku	apabila	 ralat	pemanggilan	RUPS	
mengenai	perubahan	atas	tanggal	penyelenggaraan	RUPS	dan/atau	penambahan	mata	acara	RUPS	dilakukan	
bukan	karena	kesalahan	Perseroan.	

		

PIMPINAN,	RISALAH	DAN	RINGKASAN	RISALAH	
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RAPAT	UMUM	PEMEGANG	SAHAM	

	Pasal	22		
1. RUPS	dipimpin	oleh	salah	seorang	anggota	Dewan	Komisaris	yang	ditunjuk	oleh	Dewan	Komisaris.	Dalam	hal		

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

2. Dalam	hal	anggota	Dewan	Komisaris	yang	ditunjuk	oleh	Dewan	Komisaris	mempunyai	benturan	kepentingan	
atas	hal	yang	akan	diputuskan	dalam	RUPS,	maka	RUPS	dipimpin	oleh	anggota	Dewan	Komisaris	lainnya	yang	
tidak	mempunyai	benturan	kepentingan	yang	ditunjuk	oleh	Dewan	Komisaris.	Apabila	semua	anggota	Dewan	
Komisaris	mempunyai	benturan	kepentingan,	maka	RUPS	dipimpin	oleh	salah	seorang	anggota	Direksi	yang	
ditunjuk	 oleh	 Direksi.	 Dalam	 hal	 salah	 seorang	 anggota	 Direksi	 yang	 ditunjuk	 oleh	 Direksi	 mempunyai	
benturan	kepentingan	atas	hal	yang	akan	diputuskan	dalam	RUPS,	maka	RUPS	dipimpin	oleh	anggota	Direksi	
yang	tidak	mempunyai	benturan	kepentingan.	Apabila	semua	anggota	Dewan	Komisaris	dan	anggota	Direksi	
mempunyai	 benturan	 kepentingan,	 maka	 RUPS	 dipimpin	 oleh	 salah	 seorang	 pemegang	 saham	 bukan	
pengendali	yang	dipilih	oleh	mayoritas	pemegang	saham	lainnya	yang	hadir	dalam	RUPS.	 	

3.	 Mereka	yang	hadir	dalam	RUPS	harus	membuktikan	wewenangnya	untuk	hadir	dalam	RUPS,	yaitu	sesuai	
dengan	persyaratan	yang	ditentukan	oleh	Direksi	atau	Dewan	Komisaris	pada	waktu	pemanggilan	RUPS,	yang	
demikian	 dengan	 ketentuan	 untuk	 saham	 yang	 tercatat	 di	 Bursa	 Efek,	 dengan	mengindahkan	 peraturan	
perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	di	Indonesia.	 	

1. Dari	segala	hal	yang	dibicarakan	dan	diputuskan	dalam	RUPS,	wajib	dibuat	risalah	RUPS	dan	ringkasan	risalah	
RUPS.	Risalah	RUPS	wajib	dibuat	dan	ditandatangani	oleh	pimpinan	RUPS	dan	paling	sedikit	1	(satu)	orang	
pemegang	saham	yang	ditunjuk	dari	dan	oleh	peserta	RUPS,	penandatanganan	tersebut	tidak	disyaratkan	
apabila	 risalah	RUPS	dibuat	oleh	Notaris.	Risalah	RUPS	 tersebut	menjadi	bukti	 yang	 sah	 terhadap	 semua	
Pemegang	Saham	dan	pihak	ketiga	tentang	keputusan	dan	segala	sesuatu	yang	terjadi	dalam	RUPS,	dan	wajib	
disampaikan	kepada	OJK.	

2. Ringkasan	risalah	RUPS,	paling	kurang	memuat	informasi	:	
a.	 tanggal	RUPS,	tempat	pelaksanaan	RUPS,	waktu	pelaksanaan	RUPS,	dan	mata	acara	RUPS;	
b.	 anggota	Direksi	dan	anggota	Dewan	Komisaris	yang	hadir	pada	saat	RUPS;	
c.	 jumlah	 saham	dengan	hak	 suara	yang	 sah	yang	hadir	pada	 saat	RUPS	dan	persentasenya	dari	 jumlah	

seluruh	saham	yang	mempunyai	hak	suara	yang	sah;	
d.	 ada	tidaknya	pemberian	kesempatan	kepada	pemegang	saham	untuk	mengajukan	pertanyaan	dan/atau	

memberikan	pendapat	terkait	mata	acara	RUPS;	
e.	 jumlah	pemegang	 saham	yang	mengajukan	pertanyaan	dan/atau	memberikan	pendapat	 terkait	mata	

acara	RUPS,	jika	pemegang	saham	diberi	kesempatan;	
f.	 mekanisme	pengambilan	keputusan	RUPS;	
g.	 hasil	pemungutan	suara	yang	meliputi	jumlah	suara	setuju,	tidak	setuju,	dan	abstain	(tidak	memberikan	

suara)	untuk	setiap	mata	acara	RUPS,	jika	pengambilan	keputusan	dilakukandengan	pemungutan	suara;	
h.	 keputusan	RUPS;	dan	 	
i.	 pelaksanaan	pembayaran	dividen	tunai	kepada	pemegang	saham	yang	berhak,	jika	terdapat	keputusan	

RUPS	terkait	dengan	pembagian	dividen	tunai.	 	
3. Ketentuan	media	pengumuman	pada	Pasal	 21	 ayat	 3	Anggaran	Dasar	 ini,	 berlaku	 secara	 sesuai	 (mutatis	

mutandis)	untuk	pengumuman	ringkasan	risalah	RUPS	tersebut,	dan	wajib	dilakukan	paling	lambat	2	(dua)	
hari	kerja	setelah	penyelenggaraan	RUPS.	 	

		

KUORUM,	HAK	SUARA	DAN	KEPUTUSAN	

	Pasal	23		
1. a.	 Sepanjang	 tidak	diatur	 lain	dalam	Anggaran	Dasar	 ini,	 peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	
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yang	berlaku	di	bidang	Pasar		Modal,	kuorum	kehadiran	dan	kuorum	keputusan	RUPS	untuk	mata	acara	
yang	 harus	 diputuskan	 dalam	 RUPS	 (termasuk	 RUPS	 untuk	 pengeluaran	 Efek	 Bersifat	 Ekuitas;	 untuk	
penambahan	modal	ditempatkan	dan	disetor	dalam	batas	modal	dasar),	dilakukan	dengan	ketentuan	:	
(i)	 RUPS	dapat	dilangsungkan	jika	dalam	RUPS	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	seluruh	

saham	dengan	hak	suara	hadir	atau	diwakili,	dan	keputusan	RUPS	adalah	sah	jika	disetujui	oleh	lebih	
dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	hadir	dalam	RUPS	

(ii)	 Dalam	hal	kuorum	kehadiran	RUPS	pertama	sebagaimana	dimaksud	pada	butir	(i)	tidak	tercapai,	maka	
RUPS	kedua	dapat	diadakan	dengan	ketentuan	RUPS	kedua	sah	dan	berhak	mengambil	keputusan	
jika	dalam	RUPS	kedua	paling	sedikit	1/3	(satu	per	tiga)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	
suara	hadir	atau	diwakili,	dan	keputusan	RUPS	kedua	adalah	sah	jika	disetujui	oleh	lebih	dari	1/2	(satu	
per	dua)	bagian	dari	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	hadir	dalam	RUPS	kedua;	

(iii)	Dalam	hal	kuorum	kehadiran	pada	RUPS	kedua	sebagaimana	dimaksud	pada	butir	(ii)	tidak	tercapai,	
maka	 RUPS	 ketiga	 dapat	 diadakan	 dengan	 ketentuan	 RUPS	 ketiga	 sah	 dan	 berhak	 mengambil	
keputusan	jika	dihadiri	oleh	pemegang	saham	dari	saham	dengan	hak	suarayang	sah	dalam	kuorum	
kehadiran	dan	kuorum	keputusan	yang	ditetapkan	oleh	OJK	atas	permohonan	Perseroan.	

b.	 Kuorum	kehadiran	dan	kuorum	keputusan	RUPS	untuk	mata	acara	perubahan	Anggaran	Dasar,	kecuali	
perubahan	Anggaran	Dasar	dalam	rangka	memperpanjang	jangka	waktu	berdirinya	Perseroan,	dilakukan	
dengan	ketentuan	:	
(i)	 RUPS	dapat	dilangsungkan	jika	RUPS	dihadiri	oleh	pemegang	saham	yang	mewakili	paling	kurang	2/3	

(dua	per	 tiga)	bagian	dari	 jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah,	dan	keputusan	RUPS	
adalah	sah	jika	disetujui	oleh	lebih	dari	2/3	(dua	per	tiga)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	
hak	suara	yang	hadir	dalam	RUPS;	 	

(ii)	 Dalam	hal	kuorum	kehadiran	RUPS	pertamasebagaimana	dimaksud	pada	butir	(i)	tidak	tercapai,	maka	
RUPS	kedua	dapat	diadakan	dengan	ketentuan	RUPS	kedua	sah	dan	berhak	mengambil	keputusan	
jika	dalam	RUPS	kedua	dihadiri	oleh	pemegang	saham	yang	mewakili	paling	sedikit	3/5	(tiga	per	lima)	
bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah,	dan	keputusan	RUPS	kedua	adalah	sah	
jika	disetujui	oleh	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	
yang	hadir	dalam	RUPS	kedua;	

	
	(iii)	 Dalam	hal	kuorum	kehadiran	pada	RUPS	kedua	sebagaimana	dimaksud	butir	(ii)	tidak	tercapai,	

maka	 RUPS	 ketiga	 dapat	 diadakan	 dengan	 ketentuan	 RUPS	 ketiga	 sah	 dan	 berhak	 mengambil	
keputusan	jika	dihadiri	oleh	pemegang	saham	dari	saham	dengan	hak	suara	yang	sah	dalam	kuorum	
kehadiran	dan	kuorum	keputusan	yang	ditetapkan	oleh	OJK	atas	permohonan	Perseroan;	

c.	 Kuorum	kehadiran	dan	kuorum	keputusan	RUPS	untuk	mata	acara	mengalihkan	kekayaan	Perseroan	yang	
merupakan	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	 jumlah	kekayaan	bersih	Perseroan	dalam	1	(satu)	
transaksi	 atau	 lebih	 baik	 yang	 berkaitan	 satu	 sama	 lain	 maupun	 tidak,	 menjadikan	 jaminan	 utang	
kekayaan	Perseroan	yang	merupakan	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	kekayaan	bersih	
Perseroan	 dalam	 1	 (satu)	 transaksi	 atau	 lebih	 baik	 yang	 berkaitan	 satu	 sama	 lain	 maupun	 tidak,	
penggabungan,	 peleburan,	 pengambilalihan,	 pemisahan,	 pengajuan	 permohonan	 agar	 Perseroan	
dinyatakan	 pailit,	 perpanjangan	 jangka	 waktu	 berdirinya	 Perseroan,	 dan	 pembubaran	 Perseroan,	
dilakukan	dengan	ketentuan	:	
(i)	 RUPS	dapat	dilangsungkan	jika	RUPS	dihadiri	oleh	pemegang	saham	yang	mewakili	paling	kurang	3/4	

(tiga	per	empat)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah,	dan	keputusan	RUPS	
adalah	sah	jika	disetujui	oleh	lebih	dari	3/4	(tiga	per	empat)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	
hak	suara	yang	hadir	dalam	RUPS;	 	

	
(ii)	 Dalam	hal	 kuorum	kehadiran	 RUPS	 pertama	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 butir	 (i)	 tercapai,	maka	

RUPS	kedua	dapat	diadakan	dengan	ketentuan	RUPS	kedua	sah	dan	berhak	mengambil	keputusan	
jika	RUPS	dihadiri	oleh	pemegang	saham	yang	mewakili	paling	kurang	2/3	(dua	per	tiga)	bagian	dari	
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jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah,	dan	keputusan	RUPS	kedua	adalah	sah	jika	disetujui	
oleh	lebih	dari	3/4	(tiga	per	empat)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	hadir	
dalam	RUPS	kedua;	 	

1. Dalam	hal	kuorum	kehadiran	pada	RUPS	kedua	sebagaimana	dimaksud	butir	(ii)	tidak	tercapai,	maka	RUPS	
ketiga	dapat	diadakan	dengan	ketentuan	RUPS	ketiga	sah	dan	berhak	mengambil	keputusan	jika	dihadiri	oleh	
pemegang	saham	dari	saham	dengan	hak	suara	yang	sahdalam	kuorum	kehadiran	dan	kuorum	keputusan	
yang	ditetapkan	oleh	OJK	atas	permohonan	Perseroan;	

2. Pemegang	saham	dapat	diwakili	oleh	pemegang	saham	lain	atau	orang	lain	dengan	surat	kuasa.	Surat	kuasa	
harus	 dibuat	 dan	 ditandatangani	 dalam	 bentuk	 sebagaimana	 ditentukan	 oleh	 Direksi	 Perseroan,	 dengan	
memperhatikan	ketentuan	undang-undang	dan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku	tentang	bukti	
perdata	 serta	 diajukan	 kepada	 Direksi	 sekurangnya	 3	 (tiga)	 hari	 kerja	 sebelum	 tanggal	 RUPS	 yang	
bersangkutan.	Ketua	rapat	berhak	meminta	agar	surat	kuasa	untuk	mewakili	pemegang	saham	diperlihatkan	
pada	waktu	RUPS	diadakan.	

3. Pemegang	saham	yang	berhak	hadir	atau	diwakili	dengan	surat	kuasa	dalam	RUPS	adalah	pemegang	saham	
yang	 namanya	 tercatat	 dalam	 Daftar	 Pemegang	 Saham	 per	 tanggal	 1	 (satu)	 hari	 kerja	 sebelum	 tanggal	
pemanggilan	atau	1	(satu)	hari	kerja	sebelum	tanggal	ralat	pemanggilan	(jika	ada)	dengan	memperhatikan	
peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

4. Dalam	RUPS,	tiap	saham	memberikan	hak	kepada	pemiliknya	untuk	mengeluarkan	1	(satu)	suara.	
5. Anggota	Direksi,	 anggota	Dewan	Komisaris	dan	karyawan	Perseroan	boleh	bertindak	 selaku	kuasa	dalam	

RUPS,	 namun	 suara	 yang	mereka	 keluarkan	 selaku	 kuasa	dalam	RUPS	 tidak	dihitung	dalam	pemungutan	
suara.	

6. Pemungutan	 suara	mengenai	 diri	 orang	 dilakukan	 dengan	 suara	 tertutup	 yang	 tidak	 ditandatangani	 dan	
mengenai	hal	lain	secara	lisan,	kecuali	apabila	ketua	rapat	menentukan	lain	tanpa	ada	keberatan	dari	1	(satu)	
atau	lebih	pemegang	saham	yang	bersama-sama	mewakili	sedikitnya	1/10	(satu	per		 sepuluh)	 bagian	 dari	
jumlah	seluruh	saham	dengan	suara	yang	sah.	

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

8. Semua	 keputusan	 diambil	 berdasarkan	 musyawarah	 untuk	 mufakat.	 Dalam	 hal	 keputusan	 berdasarkan	
musyawarah	untuk	mufakat	tidak	tercapai,	maka	keputusan	diambil	dengan	pemungutan	suara	berdasarkan	
kuorum	keputusan	sesuai	dengan	ketentuan	ayat	1	Pasal	 ini.	Apabila	 jumlah	suara	yang	setuju	dan	 tidak	
setuju	sama	banyaknya,	maka	keputusan	mengenai	diri	orang	akan	ditentukan	melalui	undian	sedangkan	
mengenai	hal-hal	lain	maka	usul	harus	dianggap	ditolak.	

9. RUPS	 untuk	memutuskan	 tentang	 transaksi	 yang	mempunyai	 benturan	 kepentingan	 sebagaimana	 diatur	
dalam	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal,	dilakukan	dengan	
ketentuan	sebagai	berikut	:	 	
a.	 pemegang	saham	yang	mempunyai	benturan	kepentingan	dianggap	telah	memberikan	keputusan	yang	

sama	 dengan	 keputusan	 yang	 disetujui	 oleh	 pemegang	 saham	 independen	 yang	 tidak	 mempunyai	
benturan	kepentingan;	 	

b.	 RUPS	dihadiri	oleh	pemegang	saham	independen	yang	mewakili	lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	
jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah	yang	dimiliki	oleh	pemegang	saham	independen	dan	
keputusan	adalah	sah	jika	disetujui	oleh	pemegang	saham	independen	yang	mewakili	lebih	dari	1/2	(satu	
per	 dua)	 bagian	 dari	 jumlah	 seluruh	 saham	dengan	 hak	 suara	 yang	 sah	 yang	 dimiliki	 oleh	 pemegang	
saham	independen;	 	

c.	 	dalam	hal	kuorum	kehadiran	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	9	butir	b	Pasal	 ini	tidak	tercapai,	maka	
dalam	RUPS	kedua,	 keputusan	 sah	apabila	dihadiri	oleh	pemegang	 saham	 independen	yang	mewakili	
lebih	dari	1/2	(satu	per	dua)	bagian	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah	yang	dimiliki	
oleh	pemegang	saham	independen,	dan	keputusan	adalah	sah	jika	disetujui	oleh	lebih	dari	1/2	(satu	per	
dua)	bagian	dari	jumlah	saham	yang	dimiliki	oleh	pemegang	saham	independen	yang	hadir	dalam	RUPS	
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kedua;	
d.			dalam	hal	kuorum	kehadiran	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	9	butir	c	Pasal	ini	tidak	tercapai,	maka			

RUPS	 ketiga	 dapat	 diselenggarakan	 dengan	 sah	 dan	 berhak	 mengambil	 keputusan	 jika	 dihadiri	 oleh		
Pemegang	 Saham	 Independen	dari	 saham	dengan	hak	 suara	 yang	 sah,	 dalam	kuorum	kehadiran	dan	
pemanggilan,	yang	ditetapkan	oleh	OJK,	atas	permohonan	Perseroan.	

e.	 Keputusan	RUPS	ketiga	adalah	sah	jika	disetujui	oleh	pemegang	saham	independen	yang	mewakili	lebih	
dari	50%	(lima	puluh	persen)	saham	yang	dimiliki	oleh	pemegang	saham	independen	yang	hadir	dalam	
RUPS	ketiga.	 	

10.	Berkenaan	dengan	transaksi	material	sebagaimana	ditetapkan	oleh	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	
Modal,	yang	akan	dilakukan	oleh	Perseroan,	wajib	dilakukan	dengan	memperhatikan	peraturan	perundang-
undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

1. Pemegang	 saham	 dapat	 juga	 mengambil	 keputusan	 yang	 mengikat	 di	 luar	 RUPS	 dengan	 syarat	 semua	
pemegang	 saham	 dengan	 hak	 suara	 menyetujui	 secara	 tertulis	 dengan	 menandatangani	 usul	 yang	
bersangkutan.	

2. Dalam	pemungutan	suara,	suara	yang	dikeluarkan	oleh	pemegang	saham	berlaku	untuk	seluruh	saham	yang	
dimilikinya	dan	pemegang	saham	tidak	berhak	memberikan	kuasa	kepada	lebih	dari	seorang	kuasa	untuk	
sebagian	dari	jumlah	saham	yang	dimilikinya	dengan	suara	yang	berbeda,	kecuali	:	
a.	 bank	 kustodian	 atau	 perusahaan	 efek	 sebagai	 kustodian	 yang	 mewakili	 nasabah-nasabahnya	 pemilik	

saham	perseroan;	 	
b.	 manajer	investasi	yang	mewakili	kepentingan	reksa	dana	yang	dikelolanya.	

3. Saham	Perseroan	tidak	mempunyai	hak	suara,	apabila	:	
a.	 saham	Perseroan	yang	dikuasai	sendiri	oleh	Perseroan;	
b.	 saham	induk	Perseroan	yang	dikuasai	oleh	anak	perusahaannya	secara	langsung	atau	tidak	langsung,	atau	

saham	Perseroan	yang	dikuasai	oleh	perseroan	lain	yang	sahamnya	secara	langsung	atau	tidak	langsung	
telah	dimiliki	oleh	Perseroan;	 	

c.	 hal-hal	 lain	 sebagaimana	 diatur	 oleh	 peraturan	 perundang	 undangan	 dan	 peraturan	 yang	 berlaku	 di	
bidang	Pasar	Modal.	

4. Setiap	usul	yang	diajukan	oleh	para	pemegang	saham	selama	pembicaraan	atau	pemungutan	suara	dalam	
RUPS	harus	memenuhi	syarat,	sebagai	berikut	:	
a.	 Menurut	pendapat	Ketua	Rapat	hal	tersebut	berhubungan	langsung	dengan	salah	satu	mata	acara	RUPS	

yang	bersangkutan;	dan	
b.	 Hal-hal	 tersebut	 diajukan	 oleh	 1	 (satu)	 atau	 lebih	 pemegang	 saham	 bersama-sama	 yang	 memiliki	

sedikitnya	10%	(sepuluh	persen)	dari	jumlah	seluruh	saham	dengan	hak	suara	yang	sah;	dan	
c.	 Menurut	pendapat	Direksi	usul	itu	dianggap	berhubungan	langsung	dengan	usaha	Perseroan.	

	

PENGGUNAAN	LABA	

Pasal	24	
1. Laba	bersih	Perseroan	dalam	suatu	tahun	buku	seperti	tercantum	dalam	Neraca	dan	Perhitungan	Laba	Rugi	

yang	 telah	 disahkan	 oleh	 RUPS	 Tahunan	 dan	 merupakan	 saldo	 laba	 yang	 positif,	 dibagi	 menurut	 cara	
penggunaannya	yang	ditentukan	oleh	RUPS	tersebut.	

	
	
	
	

2.	 Dividen	hanya	dapat	dibayarkan	sesuai	dengan	kemampuan	keuangan	Perseroan	berdasarkan	keputusan	
yang	 diambil	 dalam	RUPS,	 dalam	 keputusan	mana	 juga	 akan	 ditentukan	waktu	 pembayaran	 dan	 bentuk	
dividen.	Dividen	untuk	1	(satu)	saham	harus	dibayarkan	kepada	orang	atas	nama	siapa	saham	itu	terdaftar	
dalam	daftar	pemegang	saham	pada	hari	kerja	yang	akan	ditentukan	oleh	atau	atas	wewenang	dari	RUPS	
dalam	mana	 keputusan	 untuk	 pembagian	 dividen	 diambil.	 Pembayaran	 dividen	 tunai	 kepada	 pemegang	
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saham	yang	berhak,	wajib	dilaksanakan	paling	lambat	30	(tiga	puluh)	hari	setelah	pengumuman	ringkasan	
risalah	RUPS	 yang	memutuskan	pembagian	dividen	 tunai.	 Pengumuman	pelaksanaan	pembagian	dividen	
dilakukan	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	yang	berlaku	di	Pasar	Modal.		

3.	 Dengan	memperhatikan	pendapatan	Perseroan	pada	tahun	buku	yang	bersangkutan	dari	pendapatan	bersih	
seperti	tersebut	dalam	Neraca	dan	Perhitungan	Laba	Rugi	yang	telah	disahkan	RUPS	Tahunan	dan	setelah	
dipotong	Pajak	Penghasilan,	dapat	diberikan	tantieme	kepada	anggota	Direksi	dan	anggota	Dewan	Komisaris	
Perseroan,	 yang	 besarnya	 ditentukan	 oleh	 RUPS,	 dengan	 memenuhi	 ketentuan	 peraturan	 perundang	
undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	Pasar	Modal.	

1. Apabila	 perhitungan	 laba	 rugi	 pada	 suatu	 tahun	 buku	 menunjukkan	 kerugian	 yang	 tidak	 dapat	 ditutup	
dengan	dana	cadangan,	maka	 	kerugian	itu	akan	tetap	dicatat	dan	dimasukkan	dalam	perhitungan	laba	rugi	
dan	dalam	tahun	buku	selanjutnya	Perseroan	dianggap	tidak	mendapat	laba	selama	kerugian	yang	tercatat	
dan	dimasukan	dalam	perhitungan	laba	rugi	itu	belum	sama	sekali	ditutup,	demikian	dengan	memperhatikan	
ketentuan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	

2. Direksi	 berdasarkan	 keputusan	 Rapat	 Direksi	 dengan	 persetujuan	 Rapat	 Dewan	 Komisaris	 berhak	 untuk	
membagi	dividen	sementara	(dividen	interim)	apabila	keadaan	keuangan	Perseroan	memungkinkan,	dengan	
ketentuan	bahwa	dividen	sementara	(dividen	interim)	tersebut	akan	diperhitungkan	berdasarkan	keputusan	
RUPS	 Tahunan	 berikutnya	 yang	 diambil	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 dalam	 Anggaran	 Dasar,	 dengan	
memperhatikan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal	serta	
ketentuan	Bursa	Efek	di	Indonesia	di	tempat	di	mana	saham-saham	Perseroan	dicatatkan.	

1. Laba	 yang	 dibagikan	 sebagai	 dividen	 yang	 tidak	 diambil	 dalam	waktu	 5	 (lima)	 tahun	 sejak	 tanggal	 yang	
ditetapkan	 untuk	 pembayaran	 dividen	 lampau,	 dimasukkan	 ke	 dalam	 cadangan	 khusus.	 Dividen	 dalam	
cadangan	khusus	tersebut,	dapat	diambil	oleh	pemegang	saham	yang	berhak	dengan	menyampaikan	bukti	
haknya	atas	dividen	tersebut	yang	dapat	diterima	oleh	Direksi	Perseroan.	Dividen	yang	tidak	diambil	dalam	
jangka	waktu	10	(sepuluh)	tahun	sejak	tanggal	yang	ditetapkan	untuk	pembayaran	dividen	lampau	menjadi	
milik	Perseroan.	lampau	menjadi	milik	Perseroan.	

	

PENGGUNAAN	DANA	CADANGAN	
Pasal	25	

1.	 Penyisihan	 laba	 bersih	 untuk	 dana	 cadangan	 ditentukan	 oleh	 RUPS	 setelah	memperhatikan	 usul	 Direksi	
(bilamana	ada),	dengan	mengindahkan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	

2.	 Penyisihan	laba	bersih	untuk	dana	cadangan	dilakukan	sampai	dengan	jumlah	paling	sedikit	20%	(dua	puluh	
persen)	dari	jumlah	modal	yang	ditempatkan	hanya	digunakan	untuk	menutup	kerugian	yang	diderita	oleh	
Perseroan.	 	

3.	 Apabila	 jumlah	 dana	 cadangan	 telah	 melebihi	 20%	 (dua	 puluh	 persen)	 tersebut	 maka	 RUPS	 dapat	
memutuskan	agar	 jumlah	dari	dana	cadangan	yang	telah	melebihi	 jumlah	sebagaimana	ditentukan	dalam	
ayat	2	digunakan	bagi	keperluan	Perseroan.	

4.	 Direksi	harus	mengelola	dana	cadangan	agar	dana	cadangan	tersebut	memperoleh	laba,	dengan	cara	yang	
dianggap	baik	olehnya	dengan	persetujuan	Dewan	Komisaris,	dengan	memperhatikan	peraturan	perundang-
undangan	yang	berlaku.	

5.	 Setiap	bunga	dan	keuntungan	lainya	yang	didapat	dari	dana	cadangan	harus	dimasukan	dalam	perhitungan	
laba	rugi	Perseroan.	 	

	

	

	

	

	

PENGUBAHAN	ANGGARAN	DASAR	
Pasal	26	

1.	 Pengubahan	Anggaran	Dasar	ditetapkan	oleh	RUPS	sesuai	dengan	Pasal	23	ayat	1	huruf	b	Anggaran	Dasar	
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ini.	Pengubahan	Anggaran	Dasar	tersebut	harus	dibuat	dengan	akta	notaris	dan	dalam	bahasa	Indonesia.	
2.	 Pengubahan	ketentuan	Anggaran	Dasar	yang	menyangkut	nama,	tempat	kedudukan,	maksud	dan	tujuan,	

kegiatan	 usaha,	 besarnya	 modal	 dasar,	 pengurangan	 modal	 yang	 ditempatkan	 dan	 disetor,	 serta	
pengubahan	 status	Perseroan	dari	 perseroan	 tertutup	menjadi	perseroan	 terbuka	atau	 sebaliknya,	wajib	
mendapat	persetujuan	dari	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	Indonesia	atau	instansi	yang	
berwenang	dan/atau	penggantinya.	 	

1. Pengubahan	Anggaran	Dasar	 selain	yang	menyangkut	hal-hal	yang	 tersebut	dalam	ayat	2	Pasal	 ini	 cukup	
diberitahukan	 kepada	 Menteri	 Hukum	 dan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Republik	 Indonesia	 atau	 instansi	 yang	
berwenang	dan/atau	penggantinya.	

2. Keputusan	 mengenai	 pengurangan	 modal	 harus	 diberitahukan	 secara	 tertulis	 kepada	 semua	 kreditur	
Perseroan	dan	diumumkan	oleh	Direksi	dalam	Berita	Negara	Republik	Indonesia	dan	sedikitnya	1	(satu)	surat	
kabar	harian	berbahasa	 Indonesia	yang	berperedaran	nasional,	paling	 lambat	7	 (tujuh)	hari	 sejak	 tanggal	
keputusan	tentang	pengurangan	modal	tersebut,	dengan	memperhatikan	peraturan	perundang-undangan	
dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

	

PENGGABUNGAN,	PELEBURAN,		

	PENGAMBILALIHAN	DAN	PEMISAHAN		

	Pasal	27		
1.	 Dengan	mengindahkan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	 bidang	

Pasar	 Modal,	 maka	 penggabungan,	 peleburan,	 pengambilalihan	 dan	 pemisahan	 hanya	 dapat	 dilakukan	
berdasarkan	persetujuan	RUPS	sesuai	dengan	Pasal	23	ayat	1	huruf	c	Anggaran	Dasar	ini.	

2.	 Direksi	wajib	mengumumkan	dalam	surat	 kabar	harian	berbahasa	 Indonesia	 yang	berperedaran	nasional	
mengenai	 ringkasan	 rancangan	 penggabungan,	 peleburan,	 pengambilalihan	 dan	 pemisahan	 Perseroan	
sekurang-kurangnya	 30	 (tiga	 puluh)	 hari	 sebelum	pemanggilan	 RUPS,	 dengan	memperhatikan	 ketentuan	
peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

	

PEMBUBARAN	DAN	LIKUIDASI	

Pasal	28		
1.	 Dengan	 mengindahkan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku,	 maka	 pembubaran	

Perseroan	dapat	dilakukan	berdasarkan	persetujuan	RUPS	sesuai	dengan	Pasal	23	ayat	1	huruf	c	Anggaran	
Dasar	ini.	 	

2.	 Apabila	 Perseroan	 dibubarkan,	 baik	 karena	 berakhirnya	 jangka	 waktu	 berdirinya	 atau	 dibubarkan	
berdasarkan	keputusan	RUPS	atau	karena	dinyatakan	bubar	berdasarkan	penetapan	Pengadilan,	maka	harus	
diadakan	likuidasi	oleh	likuidator.	 	

(1) Direksi	bertindak	sebagai	likuidator,	apabila	dalam	keputusan	RUPS	atau	penetapan	sebagaimana	dimaksud	
dalam	ayat	2	tidak	menunjuk	likuidator	lain.	

(2) Upah	bagi	para	likuidator	ditentukan	oleh	RUPS	atau	berdasarkan	penetapan	Pengadilan.	
(3) Likuidator	wajib	memberitahukan	kepada	para	kreditur	dengan	cara	mengumumkan	dalam	Berita	Negara	

Republik	 Indonesia	dan	dalam	surat	 kabar	harian	berbahasa	 Indonesia	 yang	berperedaran	nasional	 serta	
memberitahukan	kepada	Menteri	Hukum	dan	Hak	Asasi	Manusia	Republik	 Indonesia,	OJK,	sesuai	dengan	
ketentuan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

(4) Anggaran	 Dasar	 seperti	 yang	 termaktub	 dalam	 akta	 ini	 beserta	 pengubahannya	 dikemudian	 hari	 tetap	
berlaku	sampai	dengan	tanggal	disahkannya	perhitungan	likuidasi	oleh	RUPS	berdasarkan	persetujuan	dari	
suara	 terbanyak	 yang	 dikeluarkan	 secara	 sah	 dan	 diberikannya	 pelunasan	 dan	 pembebasan	 sepenuhnya	
kepada	para	likuidator.	

a. Sisa	perhitungan	 likuidasi	harus	dibagikan	kepada	para	pemegang	saham,	masing-masing	akan	menerima	
bagian	menurut	perbandingan	 jumlah	nilai	nominal	yang	 telah	dibayar	penuh	untuk	saham	yang	mereka	
miliki	masing-masing.	

b. Pihak	yang	melakukan	likuidasi	juga	diwajibkan	mengumumkan	rencana	pembagian	sisa	kekayaan	setelah	
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dilakukan	 likuidasi	dalam	surat	kabar	harian	berbahasa	 Indonesia	yang	berperedaran	nasional	dan	dalam	
Berita	Negara	Republik	Indonesia,	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan	dan	peraturan	
yang	berlaku	di	bidang	Pasar	Modal.	

c. Dalam	hal	Perseroan	bubar,	maka	Perseroan	tidak	dapat	melakukan	perbuatan	hukum	kecuali	diperlukan	
untuk	membereskan	kekayaannya	dalam	proses	likuidasi.	

d. Tindakan	pemberesan	sebagaimana	dimaksud	dalam	ayat	9	Pasal	ini	meliputi	:	
a.	 Pencatatan	dan	pengumpulan	kekayaan	Perseroan;	
b.	 Penentuan	tata	cara	pembagian	kekayaan;	
c.	 Pembayaran	kepada	para	kreditor;	
d.	 Pembayaran	sisa	kekayaan	hasil	likuidasi	kepada	RUPS;	dan	
e.	 Tindakan-tindakan	lain	yang	perlu	dilakukan	dalam	pelaksanaan	pemberesan	kekayaan.	

	

	TEMPAT	TINGGAL	(DOMISILI)		

Pasal	29	
Untuk	 hal-hal	 yang	 mengenai	 Pemegang	 Saham	 yang	 berkaitan	 dengan	 Perseroan,	 para	 Pemegang	 Saham	
dianggap	 bertempat	 tinggal	 pada	 alamat	 sebagaimana	 dicatat	 dalam	 buku	 Daftar	 Pemegang	 Saham	 yang	
dimaksud	dalam	Pasal	8	Anggaran	Dasar	ini.	

	

	PERATURAN	PENUTUP	

	Pasal	30	

Dalam	 segala	 hal	 yang	 tidak	 atau	 tidak	 cukup	 diatur	 dalam	 Anggaran	 Dasar	 ini,	 maka	 RUPS	 yang	 akan	
memutuskannya,	sepanjang	tidak	bertentangan	dengan	peraturan	perundang	undangan	yang	berlaku.	 	
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XVIII. PERSYARATAN	PEMESANAN	PEMBELIAN	SAHAM	
	
	
1. Pemesanan	Pembelian	Saham	

Pemesanan	pembelian	saham	harus	dilakukan	sesuai	dengan	ketentuan-ketentuan	yang	tercantum	dalam	
Formulir	 Pemesanan	 Pembelian	 Saham	 (selanjutnya	 disebut	 “FPPS”)	 dan	 Prospektus	 ini.	 Pemesanan	
pembelian	 saham	 dilakukan	 dengan	menggunakan	 FPPS	 asli	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 Penjamin	 Pelaksana	
Emisi	Efek	yang	dapat	diperoleh	pada	Penjamin	Emisi	Efek	yang	namanya	tercantum	pada	Bab	XIX	dalam	
Prospektus	ini.	FPPS	dibuat	dalam	5	(lima)	rangkap.	Pemesanan	yang	telah	diajukan	tidak	dapat	dibatalkan	
oleh	 Pemesan.	 Pemesanan	 pembelian	 saham	 yang	 dilakukan	 menyimpang	 dari	 ketentuan-ketentuan	
tersebut	di	atas	tidak	akan	dilayani.	

Setiap	 pemesan	 harus	 memiliki	 rekening	 efek	 pada	 Perusahaan	 Efek	 atau	 Bank	 Kustodian	 yang	 telah	
menjadi	pemegang	rekening	di	KSEI	ketika	melakukan	pemesanan	saham.	

2. Pemesan	yang	berhak	
Pemesan	 yang	 berhak	 melakukan	 pemesanan	 pembelian	 saham	 adalah	 Perorangan	 dan/atau	
Lembaga/Badan	 Usaha	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 Peraturan	 No.	 IX.A.7	 tentang	 Pemesanan	 dan	
Penjatahan	 Efek	 Dalam	 Penawaran	 Umum	 Lampiran	 Keputusan	 Ketua	 Bapepam	 LK	 Nomor	 Kep-
691/BL/2011	tanggal	30	Desember	2011.	

3. Jumlah	Pemesanan	
Pemesanan	pembelian	saham	harus	diajukan	dalam	jumlah	sekurang-kurangnya	100	(seratus)	saham	dan	
selanjutnya	dalam	jumlah	kelipatan	100	(seratus)	saham.	

4. Pendaftaran	Efek	ke	Dalam	Penitipan	Kolektif	
Saham-saham	 yang	 ditawarkan	 ini	 telah	 didaftarkan	 pada	 KSEI	 berdasarkan	 Perjanjian	 Tentang	
Pendaftaran	Efek	Bersifat	Ekuitas	Pada	Penitipan	Kolektif	 yang	ditandatangani	antara	Perseroan	dengan	
KSEI	pada	tanggal	No.	SP-003/PE/KSEI/0416	tanggal	19	April	2016:	

A. Dengan	didaftarkannya	saham	tersebut	di	KSEI	maka	atas	Saham	yang	ditawarkan	berlaku	ketentuan	
sebagai	berikut	:	
1. Perseroan	 tidak	 menerbitkan	 saham	 dalam	 bentuk	 Surat	 Kolektif	 Saham	 (SKS),	 tetapi	 saham	

tersebut	 akan	 didistribusikan	 dalam	 bentuk	 elektronik	 yang	 diadministrasikan	 dalam	 Penitipan	
Kolektif	KSEI.	Saham	hasil	Penawaran	Umum	akan	dikreditkan	ke	dalam	rekening	efek	selambat-
lambatnya	pada	tanggal	15	Juli	2016.	

2. Sebelum	 saham-saham	 yang	 ditawarkan	 dalam	Penawaran	Umum	 ini	 dicatatkan	 di	 Bursa	 Efek,	
pemesan	 akan	 memperoleh	 bukti	 kepemilikan	 saham	 dalam	 bentuk	 Formulir	 Konfirmasi	
Penjatahan	(“FKP”).	

3. KSEI,	 Perusahaan	 Efek,	 atau	 Bank	 Kustodian	 akan	 menerbitkan	 konfirmasi	 tertulis	 kepada	
pemegang	 rekening	 sebagai	 surat	 konfirmasi	mengenai	 kepemilikan	 Saham.	Konfirmasi	 Tertulis	
merupakan	surat	konfirmasi	yang	sah	atas	Saham	yang	tercatat	dalam	rekening	efek.	

4. Pengalihan	kepemilikan	Saham	dilakukan	dengan	pemindahbukuan	antar	rekening	efek	di	KSEI.	
5. Pemegang	 saham	 yang	 tercatat	 dalam	 rekening	 efek	 berhak	 atas	 dividen,	 Saham	 bonus,	 hak	

memesan	 efek	 terlebih	 dahulu,	 dan	memberikan	 suara	 dalam	RUPS,	 serta	 hak-hak	 lainya	 yang	
melekat	pada	Saham.	

6. Pembayaran	 dividen,	 Saham	 bonus,	 dan	 perolehan	 atas	 hak	 memesan	 efek	 terlebih	 dahulu	
kepada	Pemegang	Saham	dilaksanakan	oleh	Perseroan,	atau	BAE	yang	ditunjuk	oleh	Perseroan,	
melalui	 Rekening	 Efek	 di	 KSEI	 untuk	 selanjutnya	diteruskan	 kepada	pemilik	manfaat	 (beneficial	
owner)	yang	menjadi	pemegang	rekening	efek	di	Perusahaan	Efek	atau	Bank	Kustodian.	

7. Setelah	 Penawaran	 Umum	 dan	 setelah	 saham	 Perseroan	 dicatatkan,	 Pemegang	 Saham	 yang	
menghendaki	sertifikat	saham	dapat	melakukan	penarikan	saham	keluar	dari	Penitipan	Kolektif	di	
KSEI	setelah	saham	hasil	Penawaran	Umum	didistribusikan	ke	dalam	Rekening	Efek	Perusahaan	
Efek/Bank	Kustodian	yang	telah	ditunjuk.	
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8. Penarikan	 tersebut	 dilakukan	 dengan	 mengajukan	 permohonan	 penarikan	 saham	 kepada	 KSEI	
melalui	 Perusahan	 Efek/Bank	 Kustodian	 yang	 mengelola	 sahamnya	 dengan	 mengisi	 Formulir	
Penarikan	Efek.	

9. Saham-saham	 yang	 ditarik	 dari	 Penitipan	 Kolektif	 akan	 diterbitkan	 dalam	 bentuk	 Surat	 Saham	
selambat-lambatnya	5	 (lima)	hari	 kerja	 setelah	permohonan	diterima	oleh	KSEI	dan	diterbitkan	
atas	 nama	 pemegang	 saham	 sesuai	 permintaan	 Perusahaan	 Efek	 atau	 Bank	 Kustodian	 yang	
mengelola	saham.	

10. Pihak-pihak	 yang	 hendak	melakukan	 penyelesaian	 transaksi	 bursa	 atas	 Saham	Perseroan	wajib	
menunjuk	Perusahaan	Efek	atau	Bank	Kustodian	yang	telah	menjadi	Pemegang	Rekening	di	KSEI	
untuk	mengadministrasikan	Saham	tersebut.	

B. Saham-saham	 yang	 telah	 ditarik	 keluar	 dari	 Penitipan	 Kolektif	 KSEI	 dan	 diterbitkan	 Surat	 Kolektif	
Sahamnya	 tidak	 dapat	 dipergunakan	 untuk	 penyelesaian	 transaksi	 bursa.	 Informasi	 lebih	 lanjut	
mengenai	 prosedur	penarikan	 saham	dapat	 diperoleh	pada	Penjamin	 Emisi	 atau	Agen	Penjualan	di	
tempat	dimana	FPPS	yang	bersangkutan	diajukan.	

5. Pengajuan	Pemesanan	Pembelian	Saham	
Selama	Masa	 Penawaran	 Umum,	 para	 Pemesan	 yang	 berhak	 dapat	 melakukan	 pemesanan	 pembelian	
saham	selama	jam	kerja	yang	ditentukan	dan	disampaikan	kepada	Para	Penjamin	Emisi	Efek	dimana	FPPS	
diperoleh.	

Setiap	 pihak	 hanya	 berhak	 mengajukan	 1	 (satu)	 formulir	 dan	 wajib	 diajukan	 oleh	 Pemesan	 yang	
bersangkutan	(tidak	dapat	diwakilkan)	dengan	melampirkan:	
§ Fotocopy	 jati	 diri	 (KTP/Paspor	 bagi	 perorangan	 dan	 Anggaran	 Dasar	 serta	 Akta	 Pengangkatan	

Direksi	 terakhir	 bagi	 badan	 hukum),	 bagi	 pemesan	 badan	 usaha	 asing,	 disamping	 melampirkan	
fotocopy	 paspor/KIMS,	 AOA	 dan	 POA	 yang	 berlaku,	wajib	mencantumkan	 pada	 FPPS,	 nama	 dan	
alamat	di	luar	negeri	secara	lengkap	dan	jelas;	

§ Bukti	kepemilikan	Rekening	Efek	atas	nama	pemesan;	dan	
§ Bukti	pembayaran	sebesar	jumlah	pemesanan.	

Penjamin	 Pelaksana	 Emisi	 Efek,	 Penjamin	 Emisi	 Efek,	Agen	Penjual	 dan	Perseroan	wajib	 untuk	menolak	
pemesanan	pembelian	 saham	apabila	FPPS	 tidak	diisi	dengan	 lengkap	atau	bila	persyaratan	pemesanan	
pembelian	saham	diatas	tidak	terpenuhi.		

Dalam	hal	terjadi	kelebihan	pemesanan	efek	dan	terbukti	bahwa	Pihak	tertentu	mengajukan	pemesanan	
efek	melalui	 lebih	 dari	 satu	 formulir	 pemesanan	 untuk	 setiap	 penawaran	 umum,	 baik	 secara	 langsung	
maupun	 tidak	 langsung,	 maka	 untuk	 tujuan	 penjatahan,	 Manajer	 Penjatahan	 hanya	 dapat	 mengikut	
sertakan	 satu	 formulir	 pemesanan	 efek	 yang	 pertama	 kali	 diajukan	 oleh	 pemesana	 yang	 bersangkutan	
atau	 sesuai	 dengan	 Peraturan	 No.	 IX.A.7	 tentang	 Pemesanan	 dan	 Penjatahan	 Efek	 Dalam	 Penawaran	
Umum	Lampiran	Keputusan	Ketua	Bapepam	LK	Nomor	Kep-691/BL/2011	tanggal	30	Desember	2011.	

6. Masa	Penawaran	Umum		
Masa	 Penawaran	 Umum	 akan	 berlangsung	 selama	 3	 (tiga)	 hari	 kerja	 pada	 tanggal	 30	 Juni	 2016	mulai	
pukul	10.00	-	15.00	WIB,	tanggal	1	Juli	2016	mulai	pukul	9.00	-	11.00	WIB	dan	tanggal	11	Juli	2016	mulai	
pukul	10.00	-	15.00	WIB	

7. Tanggal	Penjatahan	
Tanggal	penjatahan	dimana	penjatahan	saham	akan	dilakukan	oleh	Penjamin	Pelaksana	Emisi	Efek	dan	
Perseroan	sesuai	dengan	ketentuan	yang	berlaku	adalah	tanggal	13	Juli	2016.	

8. Syarat	Pembayaran	
Pembayaran	dapat	dilakukan	dengan	uang	tunai,	RTGS,	pemindahbukuan	(PB),	cek	atau	wesel	bank	dalam	
mata	 uang	 Rupiah	 dan	 dibayarkan	 oleh	 pemesan	 yang	 bersangkutan	 (tidak	 dapat	 diwakilkan)	 dengan	
membawa	 tanda	 jati	 diri	 dan	 FPPS	 yang	 sudah	 diisi	 lengkap	 dan	 benar	 pada	 Penjamin	 Emisi	 Efek	 pada	
waktu	FPPS	diajukan	dan	semua	setoran	harus	dimasukkan	ke	dalam	rekening	Penjamin	Pelaksana	Emisi	
Efek	pada	:		
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PT	Bank	CIMB	Niaga	TBK	
Cabang	Kebon	Sirih,	Jakarta	

Atas	Nama	:	PT	Erdikha	Elit	Sekuritas	IPO	
Nomor	Rekening	:	800137369200	

Apabila	pembayaran	menggunakan	cek,	maka	cek	 tersebut	harus	merupakan	cek	atas	nama/milik	pihak	
yang	mengajukan	 (menandatangani)	 FPPS,	 (cek	 dari	 milik/atas	 nama	 pihak	 ketiga	 tidak	 dapat	 diterima	
sebagai	pembayaran)	dan	sudah	harus	diterima	secara	efektif	 (in	good	 funds)	pada	 tanggal	11	 Juli	2016	
pada	 pukul	 15.00	 WIB.	 Apabila	 pembayaran	 tersebut	 tidak	 diterima	 pada	 tanggal	 dan	 waktu	 serta	
rekening	di	atas,	maka	FPPS	yang	diajukan	dianggap	batal	dan	tidak	berhak	atas	penjatahan.	Pembayaran	
dengan	 menggunakan	 cek	 atau	 transfer	 atau	 pemindahbukuan	 bilyet	 giro	 hanya	 berlaku	 pada	 hari	
pertama.	

Semua	biaya	bank	dan	biaya	transfer	sehubungan	dengan	pembayaran	tersebut	menjadi	tanggung	jawab	
pemesan.	Semua	cek	dan	bilyet	giro	bank	akan	segera	dicairkan	pada	saat	diterima.	Bilamana	pada	saat	
pencairan,	cek	atau	bilyet	giro	ditolak	oleh	bank,	maka	pemesanan	pembelian	saham	yang	bersangkutan	
otomatis	 dianggap	 batal.	 Untuk	 pembayaran	 pemesanan	 pembelian	 saham	 secara	 khusus,	 pembayaran	
dilakukan	 langsung	 kepada	 Perseroan.	Untuk	 pembayaran	 yang	 dilakukan	melalui	 transfer	 account	 dari	
bank	lain,	pemesan	harus	melampirkan	fotocopy	Lalu	Lintas	Giro	(LLG)	dari	bank	yang	bersangkutan	dan	
menyebutkan	nomor	FPPS/DPPS-nya.	Pembayaran	melalui	ATM	tidak	berlaku.	Dalam	1	(satu)	Slip	Setoran	
tidak	diperkenankan	untuk	diisi	dengan	campuran	jenis	pembayaran,	misalnya	tunai	tidak	dapat	digabung	
dengan	bilyet	giro.	

9. Bukti	Tanda	Terima	
Para	Penjamin	Emisi	Efek	yang	menerima	pengajuan	FPPS	akan	menyerahkan	kembali	kepada	pemesan,	
tembusan	dari	 FPPS	 lembar	 ke	5	 sebagai	bukti	 tanda	 terima	pemesanan	pembelian	 saham.	Bukti	 tanda	
terima	pemesanan	pembelian	saham	tersebut	bukan	merupakan	jaminan	dipenuhinya	pemesanan.	Bukti	
tanda	 terima	 tersebut	 harus	 disimpan	 untuk	 kelak	 diserahkan	 kembali	 pada	 saat	 pengembailan	 uang	
pemesanan	 dan/atau	 penerimaan	 Formulir	 Konfirmasi	 Penjatahan	 atas	 pemesanan	 pembelian	 saham.	
Bagi	 pemesan	 pembelian	 saham	 secara	 khusus,	 bukti	 tanda	 terima	 pemesanan	 pembelian	 saham	 akan	
diberikan	langsung	oleh	Perseroan.	

10. Penjatahan	Saham	
Pelaksanaan	 penjatahan	 saham	 akan	 dilakukan	 oleh	 Penjamin	 Pelaksana	 Emisi	 Efek	 selaku	 Manajer	
Penjatahan	 dengan	 sistem	 kombinasi	 yaitu	 penjatahan	 pasti	 (fixed	 allotment)	 dan	 penjatahan	 terpusat	
(pooling)	 sesuai	 dengan	 Peraturan	 Nomor	 IX.A.7	 tentang	 Pemesanan	 dan	 Penjatahan	 Efek	 Dalam	
Penawaran	Umum	Lampiran	Keputusan	Nomor	Kep-691/BL/2011	tanggal	30	Desember	2011.	

Manajer	 Penjatahan	 dapat	menentukan	 besarnya	 persentase	 dan	 pihak-pihak	 yang	 akan	mendapatkan	
penjatahan	 pasti	 dalam	 Penawaran	 Umum.	 Dalam	 Penawaran	 Umum	 ini,	 penjatahan	 pasti	 (fixed	
allotment)	dibatasi	sampai	dengan	jumlah	sebanyak-banyaknya	98%	(sembilan	puluh	delapan	persen)	dari	
jumlah	 saham	 yang	 ditawarkan	 dan	 sisanya	 sebanyak-banyaknya	 2%	 (dua	 persen)	 akan	 dilakukan	
penjatahan	terpusat	(pooling).	

(I) Penjatahan	Pasti	(“Fixed	Allotment”)	
Penjatahan	 pasti	 dibatasi	 sebanyak-banyaknya	 98%	 (sembilan	 puluh	 delapan	 persen)	 dari	 jumlah	 yang	
ditawarkan	atau	sebesar	156.800.000	(seratus	lima	puluh	enam	juta	delapan	ratus	ribu)	saham,	yang	akan	
dialokasikan	namun	tidak	terbatas	pada	Dana	Pensiun,	Asuransi,	Reksadana,	Yayasan,	Institusi	bentuk	lain,	
individu,	di	dalam	negeri.	

Dalam	 hal	 penjatahan	 terhadap	 suatu	 Penawaran	 Umum	 dilaksanakan	 dengan	 menggunakan	 Sistem	
Penjatahan	 Pasti,	 maka	 penjatahan	 tersebut	 hanya	 dapat	 dilaksanakan	 apabila	 memenuhi	 persyarata	
persyaratan	sebagai	berikut:	
a. Manajer	penjatahan	menentukan	besarnya	persentase	dan	Pihak	yang	akan	mendapatkan	penjatahan	

pasti	 dalam	 penawaran	 umum.	 Penentuan	 besarnya	 persentase	 penjatahan	 pasti	 wajib	
memperhatikan	kepentingan	pemesanan	perorangan.	

	
	



 236 

	
	

b. Jumlah	penjatahan	pasti	sebagaimana	dimaksud	pada	butir	a	diatas	termasuk	pula	jatah	bagi	pegawai	
Perseroan	 yang	 melakukan	 pemesanan	 dalam	 penawaran	 umum	 (jika	 ada)	 dengan	 jumlah	 paling	
banyak	10%	(sepuluh	persen)	dari	jumlah	saham	yang	ditawarkan	dalam	penawaran	umum.	

	
c. Penjatahan	 pasti	 dilarang	 diberikan	 kepada	 pemesan	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 Peraturan	

Peraturan	Nomor	IX.A.7	tentang	Pemesanan	dan	Penjatahan	Efek	Dalam	Penawaran	Umum	Lampiran	
Keputusan	 Ketua	 Bapepam	 LK	 Nomor	 Kep-691/BL/2011	 tanggal	 30	 Desember	 2011	 pada	 angka	 2	
huruf	a	angka	3)	

(II) Penjatahan	Terpusat	(“Pooling”)	
Penjatahan	 terpusat	 dibatasi	 sebanyak-banyaknya	 2%	 (dua	 persen)	 dari	 jumlah	 saham	 yang	 ditawarkan	
atau	 sebesar	3.200.000	 (tiga	 juta	dua	 ratus	 ribu)	 saham.	 Jika	 jumlah	Efek	yang	dipesan	melebihi	 jumlah	
Efek	 yang	 ditawarkan	 melalui	 suatu	 Penawaran	 Umum,	 maka	 Manajer	 Penjatahan	 yang	 bersangkutan	
harus	melaksanakan	prosedur	penjatahan	sisa	Efek	setelah	alokasi	untuk	Penjatahan	Pasti	sebagai	berikut:	
a) dalam	 hal	 setelah	mengecualikan	 pemesan	 efek	 pemesan	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 Peraturan	

Peraturan	No.	 IX.A.7	 tentang	Pemesanan	dan	Penjatahan	 Efek	Dalam	Penawaran	Umum	Lampiran	
Keputusan	 Ketua	 Bapepam	 LK	 Nomor	 Kep-691/BL/2011	 tanggal	 30	 Desember	 2011	 pada	 angka	 2	
huruf	a	angka	3)	dan	 terdapat	 sisa	 saham	yang	 jumlahnya	 sama	atau	 lebih	besar	dari	 jumlah	yang	
dipesan,	maka:	
(i) pemesan	yang	tidak	dikecualikan	akan	menerima	seluruh	jumlah	Efek	yang	dipesan;		
(ii) dan	dalam	hal	para	pemesan	yang	tidak	dikecualikan	telah	menerima	penjatahan	sepenuhnya	

dan	masih	 terdapat	 sisa	 Efek,	maka	 sisa	 Efek	 tersebut	 dibagikan	 secara	 proporsional	 kepada	
para	pemesan	sebagaimana	dimaksud	dalam	angka	11	huruf	(I)	c	menurut	jumlah	yang	dipesan	
oleh	para	pemesan.	

b) dalam	hal	 setelah	mengecualikan	pemesan	Efek	 sebagaimana	dimaksud	pada	Peraturan	 Peraturan	
No.	 IX.A.7	 tentang	Pemesanan	dan	Penjatahan	Efek	Dalam	Penawaran	Umum	Lampiran	Keputusan	
Ketua	Bapepam	LK	Nomor	Kep-691/BL/2011	tanggal	30	Desember	2011	pada	angka	2	huruf	a	angka	
3)	menurut	jumlah	yang	dipesan	oleh	para	pemesan		

c) dalam	hal	setelah	mengecualikan	pemesanan	efek	sebagaimana	dimaksud	pada	Peraturan	Peraturan	
Nomor	 IX.A.7	 tentang	 Pemesanan	 dan	 Penjatahan	 Efek	 Dalam	 Penawaran	 Umum	 Lampiran	
Keputusan	 Ketua	 Bapepam	 LK	 Nomor	 Kep-691/BL/2011	 tanggal	 30	 Desember	 2011	 pada	 angka	 2	
huruf	a	angka	3)	dan	terdapat	sisa	Efek	yang	 jumlahnya	 lebih	kecil	dari	 jumlah	yang	dipesan,	maka	
penjatahan	bagi	pemesan	yang	tidak	dikecualikan	itu,	harus	mengikuti	ketentuan	sebagai	berikut:	
(i) dalam	 hal	 tidak	 akan	 dicatatkan	 di	 Bursa	 Efek,	 maka	 Efek	 tersebut	 dialokasikan	 secara	

proporsional	menurut	jumlah	yang	dipesan	oleh	para	pemesan	tanpa	pecahan;	atau	
(ii) dalam	hal	akan	dicatatkan	di	Bursa	Efek,	maka	Efek	 tersebut	dialokasikan	dengan	memenuhi	

persyaratan	berikut	ini:		
	

i. para	 pemesan	 yang	 tidak	 dikecualikan	 akan	 memperoleh	 satu	 satuan	 perdagangan	 di	
Bursa	Efek,	 jika	 terdapat	 cukup	 satuan	perdagangan	yang	 tersedia.	Dalam	hal	 jumlahnya	
tidak	mencukupi,	maka	satuan	perdagangan	yang	tersedia	akan	dibagikan	dengan	diundi.	
Jumlah	 Efek	 yang	 termasuk	 dalam	 satuan	 perdagangan	 dimaksud	 adalah	 satuan	
perdagangan	terbesar	yang	ditetapkan	oleh	Bursa	Efek	di	mana	Efek	tersebut	akan	tercatat;	
dan	
	

ii. apabila	 terdapat	 Efek	 yang	 tersisa,	 maka	 setelah	 satu	 satuan	 perdagangan	 dibagikan	
kepada	 pemesan	 yang	 tidak	 dikecualikan,	 pengalokasian	 dilakukan	 secara	 proporsional	
dalam	satuan	perdagangan	menurut	jumlah	yang	dipesan	oleh	para	pemesan.	

Manajer	Penjatahan	akan	menyampaikan	laporan	hasil	Pemeriksaan	akuntan	kepada	OJK	mengenai	
kewajaran	dari	pelaksanaan	penjatahan	sesuai	dengan	Peraturan	No.VIII.G.12,	Lampiran	Keputusan	
Ketua	Bapepam	No.	Kep-17/PM/2004	tentang	Pedoman	Pemeriksaan	oleh	Akuntan	atas	Pemesanan	
dan	 Penjatahan	 Efek	 atau	 Pembagian	 Saham	 Bonus	 dan	 Peraturan	 Nomor	 IX.A.	 7	 Lampiran	
Keputusan	 Ketua	 Bapepam	 dan	 LK	 Nomor:	 Kep-691/BL/2011	 paling	 lambat	 30	 (tiga	 puluh)	 hari	
setelah	berakhirnya	masa	Penawaran	Umum.	
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Penjamin	 Emisi	 Efek	 atau	 Emiten	 wajib	 menyampaikan	 laporan	 hasil	 Penawaran	 Umum	 Perdana	
Saham	kepada	OJK	selambat-lambatnya	5	(lima)	hari	kerja	setelah	tanggal	penjatahan	sesuai	dengan	
Peraturan	No.	IX.A.2	dan	Peraturan	No.	IX.A.	7".	

	

11. Pembatalan	Atau	Penundaan	Penawaran	Umum	
a. Dalam	 jangka	 waktu	 sejak	 Pernyataan	 Pendaftaran	 menjadi	 efektif	 sampai	 berakhirnya	 Masa	

Penawaran	Umum,	Perseroan	mempunyai	hak	untuk	menunda	untuk	masa	paling	lama	3	bulan	sejak	
efektifnya	Pernyataan	Efektif	atau	membatalkan	Penawaran	Umum	ini.		

Berdasarkan	 Peraturan	 No.	 IX.A.2	 setelah	 memperoleh	 persetujuan	 terlebih	 dahulu	 dari	 OJK,	
Perseroan	dapat	menunda	Masa	Penawaran	Umum	untuk	masa	paling	lama	3	bulan	sejak	efektifnya	
Pernyataan	Pendaftaran	atau	membatalkan	Penawaran	Umum	dengan	ketentuan	sebagai	berikut	:	
1)		 terjadi	suatu	keadaan	di	luar	kemampuan	dan	kekuasaan	Emiten	yang	meliputi:		

a) Indeks	harga	saham	gabungan	di	Bursa	Efek	turun	melebihi	10%	(sepuluh	persen)	selama	3	
hari	berturut-turut;	

b) Bencana	 alam,	 perang,	 huru	 hara,	 kebakaran,	 pemogokan	 yang	 berpengaruh	 secara	
signifikan	terhadap	kelangsungan	usaha	Perseroan;dan/atau	

c) Peristiwa	 lain	 yang	 berpengaruh	 secara	 signifikan	 terhadap	 kelangsungan	 usaha	 Perseroan	
yang	ditetapkan	oleh	OJK.	

2)		 Perseroan	wajib	memenuhi	ketentuan	sebagai	berikut:		
a) mengumumkan	 penundaan	 masa	 Penawaran	 Umum	 atau	 pembatalan	 Penawaran	 Umum	

dalam	 paling	 kurang	 satu	 surat	 kabar	 harian	 berbahasa	 Indonesia	 yang	 mempunyai	
peredaran	 nasional	 paling	 lambat	 satu	 hari	 kerja	 setelah	 penundaan	 atau	 pembatalan	
tersebut.	 Disamping	 kewajiban	 mengumumkan	 dalam	 surat	 kabar,	 Emiten	 dapat	 juga	
mengumumkan	informasi	tersebut	dalam	media	massa	lainnya;	�	

b) menyampaikan	 informasi	penundaan	masa	Penawaran	Umum	atau	pembatalan	Penawaran	
Umum	 tersebut	 kepada	 OJK	 pada	 hari	 yang	 sama	 dengan	 pengumuman	 sebagaimana	
dimaksud	dalam	poin	a);	�	

c) menyampaikan	bukti	pengumuman	sebagaimana	dimaksud	dalam	poin	a)	kepada	OJK	paling	
lambat	satu	hari	kerja	setelah	pengumuman	dimaksud;	dan	�	

d) Emiten	yang	menunda	masa	Penawaran	Umum	atau	membatalkan	Penawaran	Umum	yang	
sedang	dilakukan,	dalam	hal	pesanan	Efek	telah	dibayar	maka	Emiten	wajib	mengembalikan	
uang	 pemesanan	 Efek	 kepada	 pemesan	 paling	 lambat	 2	 (dua)	 hari	 kerja	 sejak	 keputusan	
penundaan	atau	pembatalan	tersebut.		

	
b. Emiten	 yang	 melakukan	 penundaan	 sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 huruf	 a,	 dan	 akan	 memulai	

kembali	masa	Penawaran	Umum	berlaku	ketentuan	sebagai	berikut:		

1)	 	dalam	 hal	 penundaan	masa	 Penawaran	 Umum	 disebabkan	 oleh	 kondisi	 sebagaimana	 dimaksud	
dalam	 huruf	 a	 butir	 1)	 poin	 a),	 maka	 Emiten	 wajib	 memulai	 kembali	 masa	 Penawaran	 Umum	
paling	 lambat	 8	 (delapan)	 hari	 kerja	 setelah	 indeks	 harga	 saham	 gabungan	 di	 Bursa	 Efek	
mengalami	 peningkatan	 paling	 sedikit	 50%	 (lima	 puluh	 perseratus)	 dari	 total	 penurunan	 indeks	
harga	saham	gabungan	yang	menjadi	dasar	penundaan;	�	

2)	 	dalam	 hal	 indeks	 harga	 saham	 gabungan	 di	 Bursa	 Efek	 mengalami	 penurunan	 kembali	
sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 huruf	 a	 butir	 1)	 poin	 a),	 maka	 Emiten	 dapat	melakukan	 kembali	
penundaan	masa	Penawaran	Umum;	�	

3)		wajib	menyampaikan	kepada	Bapepam	dan	LK	informasi	mengenai	jadwal	Penawaran	Umum	dan	
informasi	 tambahan	 lainnya,	 termasuk	 informasi	 peristiwa	 material	 yang	 terjadi	 setelah	
penundaan	masa	Penawaran	Umum	(jika	ada)	dan	mengumumkannya	dalam	paling	kurang	 satu	
surat	kabar	harian	berbahasa	 Indonesia	yang	mempunyai	peredaran	nasional	paling	 lambat	satu	
hari	kerja	sebelum	dimulainya	lagi	masa	Penawaran	Umum.	Disamping	kewajiban	mengumumkan	
dalam	surat	kabar,	Emiten	dapat	juga	mengumumkan	dalam	media	massa	lainnya;	dan	�	
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4)		wajib	menyampaikan	bukti	pengumuman	sebagaimana	dimaksud	dalam	butir	3)	kepada	Bapepam	

dan	LK	paling	lambat	satu	hari	kerja	setelah	pengumuman	dimaksud.	�	
	

12. Pengembalian	Uang	Pemesanan	
Bagi	pemesan	yang	pesanannya	ditolak	seluruhnya	atau	sebagian	atau	dalam	hal	 terjadinya	pembatalan	
Penawaran	Umum	 ini,	pengembalian	uang	dalam	mata	uang	Rupiah	akan	dilakukan	oleh	para	Penjamin	
Emisi	 di	 tempat	 dimana	 FPPS	 yang	 bersangkutan	 diajukan.	 Pengembalian	 uang	 tersebut	 dilakukan	
selambat-lambatnya	 dalam	 waktu	 2	 (dua)	 hari	 kerja	 setelah	 Tanggal	 Penjatahan	 atau	 tanggal	
diumumkannya	pembatalan	Penawaran	Umum.	

Pengembalikan	uang	pemesanan	dalam	hal	 terjadi	 force	majeur	 sesuai	 dengan	Peraturan	Nomor	 IX.A.2	
tentang	 Tata	 Cara	 Pendaftaran	 Dalam	 Rangka	 Penawaran	 Umum,	 jika	 dana	 tersebut	 telah	 disetorkan	
kepada	 Perseroan	 maka	 selambat-lambatnya	 dalam	 waktu	 2	 (dua)	 hari	 kerja	 setelah	 tanggal	
diumumkannya	pembatalan	Penawaran	Umum.		

Pengembalian	 uang	 yang	 lebih	 dari	 2	 (dua)	 hari	 kerja	 setelah	 tanggal	 penjatahan	 atau	 tanggal	
diumumkannya	 pembatalan	 Penawaran	 Umum,	 maka	 pengembalian	 uang	 pemesanan	 tersebut	 akan	
disertai	 bunga	 untuk	 setiap	 hari	 keterlambatan	 yang	 besarnya	 1	 %	 (satu	 persen)	 per	 tahun	 dari	 nilai	
pengembalian	 uang	 yang	 terlambat	 dibayarkan,	 yang	 dihitung	 dari	 hari	 kerja	 ke	 3	 (tiga)	 sejak	 Tanggal	
Penjatahan	secara	pro	rata	untuk	setiap	hari	keterlambatan.		

Pembayaran	 dapat	 diberikan	 dengan	 cek	 atas	 nama	 pemesan	 yang	 mengajukan	 Formulir	 Pemesanan	
Pembelian	 Saham,	 langsung	 oleh	 pemodal	 di	 kantor	 Penjamin	 Emisi	 Efek	 atau	 kantor	 Agen	 Penjualan	
dimana	 Formulir	 Pemesanan	 Pembelian	 Saham	 diajukan	 dengan	 menyerahkan	 Bukti	 Tanda	 Terima	
Pemesanan	 Pembelian	 Saham.	 Bagi	 pemesan	 khusus,	 pengembalian	 uang	 diatur	 dan	 dilakukan	 oleh	
Perseroan.	

13. Penyerahan	Formulir	Konfirmasi	Penjatahan	Atas	Pemesanan	Pembelian	Saham	
Distribusi	 Formulir	 Konfirmasi	 Penjatahan	 Saham	 kepada	masing-masing	 rekening	 efek	 pemesan	 saham	
pada	 para	 Penjamin	 Emisi	 Efek	 dan	 Agen	 Penjualan	 dimana	 FPPS	 yang	 bersangkutan	 diajukan	 akan	
dilaksanakan	 selambat-lambatnya	 1	 (satu)	 hari	 kerja	 setelah	 tanggal	 penjatahan.	 FKP	 atas	 pemesanan	
pembelian	 saham	 tersebut	 dapat	 diambil	 di	 BAE	 dengan	 menunjukkan	 tanda	 jati	 diri	 pemesan	 dan	
menyerahkan	bukti	tanda	terima	pemesanan	pembelian	saham.	Penyerahan	FKP	bagi	pemesan	pembelian	
saham	secara	khusus	akan	dilakukan	oleh	Perseroan.	

14. Lain-Lain	
Dalam	hal	 terjadi	kelebihan	permintaan	beli	dalam	suatu	penawaran	umum,	maka	Penjamin	Emisi	Efek,	
Agen	 Penjual	 Efek,	 Afiliasi	 dari	 Penjamin	 Emisi	 Efek,	 atau	 Afiliasi	 dari	 Agen	 Penjualan	 Efek	 dilarang	
membeli	atau	memiliki	efek	untuk	portofolio	efek	mereka	sendiri.		

Dalam	hal	terjadi	kekurangan	permintaan	beli	dalam	Penawaran	Umum,	maka	Penjamin	Pelaksana	Emisi	
Efek,	Agen	Penjual	Efek	atau	Pihak	Terafiliasi	dengannya	dilarang	menjual	efek	yang	telah	dibeli	atau	akan	
akan	 dibelinya	 berdasarkan	 Perjanjian	 Penjamin	 Emisi	 Efek	 kecuali	 melalui	 Bursa	 Efek	 jika	 telah	
diungkapkan	dalam	Prospektus	bahwa	efek	tersebut	akan	dicatatkan	di	Bursa	Efek.	

Pemesan	tidak	bisa	melakukan	pembatalan	atas	pemesanan	yang	telah	diajukan.	
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XIX. PENYEBARLUASAN	 PROSPEKTUS	 DAN	 FORMULIR	
PEMESANAN	PEMBELIAN	SAHAM	

	
Prospektus	dan	Formulir	Pemesanan	Pembelian	Saham	dapat	diperoleh	pada	kantor	Penjamin	Pelaksana	Emisi	
Efek	dan	Penjamin	Emisi	Efek	sebagai	berikut:	
	

PENJAMIN	PELAKSANA	EMISI	EFEK		

	
PT	Erdikha	Elit	Sekuritas	
Gedung	SUCACO	Lantai	3	
Jl.	Kebon	Sirih	Kav.	71	

Jakarta	10340		
Telp	:	021	3983	6420	
Fax	:	021	6193	3342	

Email	:	corporateaction@erdikha.com	
Unit	Investment	Banking	

Website:	www.erdikha.com	
PENJAMIN	EMISI	EFEK	

PT	Bosowa	Sekuritas	
Equity	Tower	15th	Floor	Suites	15D	

Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	52-53	
SCBD	Lot	9,	Jakarta	12190	
Telp.	021-290	35177		
Fax.	021-290	35166	

PT	Evegreen	Capital	
Panin	Bank	Center,	Ground	Floor	

Jl.	Jend.	Sudirman	No.1	
Senayan,	Jakarta	Pusat	10270	

Telp.	021	573	9510	
Fax.	021	573	9508	

PT	Indomitra	Securities	
Gedung	Wirausaha	Lt	4	

Jl.	HR.	Rasuna	Said	Kav.	C-5	
Jakarta	12940	

Telp.	021	522	9073	
Fax.	021	522	9081	

PT	Inti	Fikasa	Securindo	
Menara	Batavia	23th	F1		

Jl.	KH.	Mansyur	Kav.	125-126	
Jakarta	10220	

Telp.	021	5793	0080	
Fax.	021	5793	0090	

PT	Jasa	Utama	Capital	
Gedung	Kospin	Jasa	Lt	7-8	

Jl.	Jend.	Gatot	Subroto	Kav.1	
Jakarta	Selatan	12870	
Telp.	021	8378	9000	
Fax.	021	8378	8907	

PT	Lautandhana	Securindo	
Wisma	Keiai	15th		FLoor	
Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	3	

Jakarta	10220	
Telp.	021	5785	1818	
Fax.	021	5785	1717	

PT	Mina	Padi	Investama	Tbk	
Equity	Tower	Lantai	11	(SCBD),	Lot	9	

Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	52-53	
Jakarta	12190	

Telp.	021	525	5555	
Fax.	021	527	1527	

PT	Panca	Global	Securities	
Indonesia	Stock	Exchange	Tower	1,	Suite	1706	A	

Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	52-53	
Jakarta	12190	

Telp.	021	515	5456	
Fax.	021	515	5466	

PT	Panin	Sekuritas	
Indonesia	Stock	Exchange	Tower	2,	Suite	1705	

Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	52-53	
Jakarta	12190	

Telp.	021	515	3055	
Fax.	021	515	3061	

PT	Phillip	Securities	Indonesia	
ANZ	Tower	Level	23B	

Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	33A	
Jakarta	10220	

Telp.	021	57	900	800	
Fax.	021	57	900	809	

PT	Profindo	International	Securities	
Gedung	Permata	Kuningan	Lt.	19	

Jl.	Kuningan	Mulia	Kav.	9C	
Guntur	Setiabudi,	Jakarta	12980	

Telp.	021	8378	0888	
Fax.	021	8378	0889	

PT	Victoria	Securities	
Senayan	City,	Panin	Tower	8th	Floor	

Jl.	Asia	Afrika	Lot	19	
Jakarta	10270	

Telp.	021	7278	2310	
Fax.	021	7278	2280	

	


