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

Sebanyak 641.614.000 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu) saham biasa atas nama Kelas B (“Saham Baru”) atau 
50,00% (lima puluh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PUT I, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap 
saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT I 
dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp147.571.220.000 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu 
juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah).
Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 16:00 WIB 
berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham 
Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan  
ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi 
milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.
Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia 
(“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam 
segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh. 
Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, 
maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari 
haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang 
bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, maka Pembeli 
Siaga yaitu Interra Resources Ltd. akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang ditawarkan pada Harga Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan 
yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Mitra Investindo Tbk. No. 03 tanggal  
2 Mei 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran 
Umum Terbatas I PT Mitra Investindo Tbk. No. 41 tanggal 26 Mei 2014 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa 
Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Mitra Investindo Tbk. No. 14 tanggal 4 Juni 2014, seluruhnyanya dibuat dihadapan Himawan 
Sutanto, S.H., pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. 
PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RUPSLB PERSEROAN. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I 
INI, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI 
DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
RENCANA PUT I INI DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA 
OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN 
SERTA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI  
5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 15 JULI SAMPAI DENGAN 21 JULI 2014. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH 
21 JULI 2014 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN 
DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) 
DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 50,00% (LIMA PULUH PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT CADANGAN DAN SUMBER DAYA. RISIKO USAHA PERSEROAN 
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (”SKS”) DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL 
EFEK INDONESIA (”KSEI”).

PEMBELI SIAGA
Interra Resources Ltd.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2014.

PT MITRA INVESTINDO Tbk.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) 30 Juni 2014 Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan 
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD HMETD di Bursa Efek Indonesia 15 Juli 2014

(Cum HMETD) di: Periode perdagangan HMETD 15 – 21 Juli 2014 
- Pasar Reguler dan Negosiasi 7 Juli 2014 Periode pelaksanaan HMETD 15 – 21 Juli 2014
- Pasar Tunai 11 Juli 2014 Periode penyerahan Saham Baru hasil 

Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD pelaksanaan HMETD 17 – 23 Juli 2014
(Ex HMETD) di: Tanggal akhir pembayaran pemesanan
- Pasar Reguler dan Negosiasi 8 Juli 2014 pembelian Saham Tambahan 23 Juli 2014
- Pasar Tunai 14 Juli 2014 Tanggal penjatahan pemesanan pembelian

Tanggal pencatatan (Recording Date) pemegang Saham Tambahan 24 Juli 2014
saham yang berhak atas HMETD 11 Juli 2014 Tanggal pengembalian kelebihan uang

Tanggal distribusi HMETD 14 Juli 2014 pemesanan pembelian Saham Tambahan 25 Juli 2014



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD  kepada 
OJK di Jakarta dengan Surat No. 200/DIR/MI/V/2014 pada tanggal 5 Mei 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 
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 Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan 
pelaksanaannya (“UUPM”). 

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua 
informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi mereka 
sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang 
tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang 
terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG BERLAKU 
DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT 
BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN 
TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU 
MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN 
PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN 
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR 
REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK 
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG 
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi” berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, 
yang berarti: 
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, 

baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak 

tersebut; 
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota 

direksi atau dewan komisaris yang sama; 
d. hubungan antara perusahaan dan 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.

“Anggaran Dasar” berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya.

“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 yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, 
berkedudukan di Jakarta Pusat.

“Bapepam” berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
UUPM.

“Bapepam dan LK” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan 
penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), 
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 
30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, atau para pengganti dan 
penerima hak dan kewajibannya.

“Bursa Efek” atau “BEI” berarti PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan 
kewajibannya, yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana 
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 
memperdagangkan efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
1 ayat (4) UUPM.

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

“C-BEST” berarti Central Depository Book Entry Settlement System, merupakan sistem 
penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara 
pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana 
komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer Anggota Bursa dan 
Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.

“CBS” berarti PT Caraka Berkat Sarana.

“Daftar Pemegang Rekening” berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang 
kepemilikan efek oleh seluruh pemegang rekening dan/atau pemegang efek di KSEI 
yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan efek, status pajak 
dan kewarganegaraan pemegang rekening dan/atau pemegang efek berdasarkan 
data yang diberikan oleh pemegang rekening kepada KSEI.
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“DPS” berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 50 UUPT yang memuat nama-nama pemegang saham sebagai pemilik 
manfaat atas saham Perseroan yang memuat keterangan antara lain nama, alamat 
status, jumlah saham dan kewarganegaraan. Apabila saham-saham dalam bentuk 
scripless maka saham-saham tersebut dalam bentuk elektronik yang berada dalam 
penitipan kolektif KSEI. 

“Efek” berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 
saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, 
kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (5) UUPM.

“Entitas Anak” berarti perusahaan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan, 
dimana Perseroan memiliki pengendalian atas perusahaan tersebut. Pengendalian 
dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung, melalui 
entitas anak, lebih dari setengah hak suara atas perusaahaan tersebut. Pengendalian 
juga ada ketika Perseroan memiliki setengah atau kurang hak suara atas perusahaan 
tersebut jika Perseroan memiliki: (a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara 
sesuai perjanjian dengan investor lain, (b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan 
keuangan dan operasional perusahaan tersebut berdasarkan anggaran dasar atau 
perjanjian, (c) kekuasaan untuk menunjuk dan mengganti sebagian besar direksi 
atau dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan perusahaan 
tersebut melalui dewan atau organ tersebut, atau (d) kekuasaan untuk memberikan 
suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara 
dan mengendalikan perusahaan tersebut melalui direksi dan dewan komisaris atau 
organ tersebut. Setelah pelaksanaan PUT I, Perseroan akan memiliki penyertaan 
secara langsung dan tidak langsung pada 2 (dua) Entitas Anak, yaitu GWS dan IBN.

“FPPS Tambahan” berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT I, 
yaitu formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka 
pelaksanaan PUT I yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD 
berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.

“Formulir Penyetoran Efek” berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham 
untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan 
Saham Tambahan.

“GWS” berarti Goldwater LS Pte. Ltd.

“Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu” atau “HMETD”

berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan 
dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti 
HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan 
para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan 
kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan 
dana Peraturan No. IX.D.1 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Harga Pelaksanaan” berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk 
melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp230 (dua ratus 
tiga puluh Rupiah) per saham atau ekuivalen dalam USD yang akan ditentukan 
kemudian.

“Hari Bursa” berarti hari-hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin 
sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau 
dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kerja” berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena 
suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai 
bukan Hari Kerja biasa.
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“IBN” berarti IBN Oil Holdico Ltd.

“IRL” berarti Interra Resources Ltd.

“KSEI” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau para 
pengganti dan para penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan usaha 
sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan 
dalam UUPM.

“Masyarakat” berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/
atau Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan asing, yang 
bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal 
atau berkedudukan di luar Indonesia.
 

“Menkumham” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal 
dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 
dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 
2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). 
Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri 
Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau 
para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 

“Penawaran Umum Perdana Saham” berarti Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atas 58.800.000 saham biasa 
atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan 
harga penawaran Rp600 (enam ratus Rupiah) setiap saham dan pernyataan 
pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan telah mendapatkan surat efektif dari 
Bapepam berdasarkan Surat No. S-1370/PM/1997 tanggal 20 Juni 1997.

“Penawaran Umum Terbatas I” 
atau “PUT I”

berarti seluruh proses penerbitan dan penawaran saham dalam portepel kepada para 
pemegang saham dengan cara menerbitkan HMETD atas sebanyak 641.614.000 
(enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu) saham biasa atas 
nama Kelas B dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang 
ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) 
setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp147.571.220.000 (seratus 
empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu 
Rupiah) dengan ketentuan setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam 
DPS pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPSLB mempunyai 1 (satu) HMETD, 
dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli saham yang apabila 
disetujui oleh RUPSLB akan disebut Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan.

“Pembeli Siaga” berarti pihak yang akan membeli sisa Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang 
tidak diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, yaitu 
IRL, suatu perusahaan yang didirikan di Singapura dan tercatat pada Mainboard 
(Papan Utama) di Singapore Stock Exchange (“SGX”).

“Pemegang Rekening” berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub 
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 Utama” berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang 
mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, dalam hal ini adalah Olive 
Crest Corporation (“OLIVE”).
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“Pemerintah” berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Penitipan Kolektif” berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak 
yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Peraturan BEI No. I-A” berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/
BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat 
Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

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

“Peraturan No. IX.D.1” berarti Peraturan No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/
PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“Peraturan No. IX.D.2” berarti Peraturan No. IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan  
Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu.

“Peraturan No. IX.D.3” berarti Peraturan No. IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan  
Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

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

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

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

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

“Peraturan No. XI.L.1” berarti Peraturan No. XI.L.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-
718/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Kuasi Reorganisasi.

“Perjanjian Pembelian Sisa Saham” berarti perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga sesuai dengan Akta 
Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I 
PT Mitra Investindo Tbk. No. 03 tanggal 2 Mei 2014, sebagaimana diubah dengan 
Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam 
Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Mitra Investindo No. 41 tanggal 26 Mei 
2014 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa 
Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Mitra Investindo Tbk. No. 14 
tanggal 4 Juni 2014, seluruhnya dibuat dihadapan Himawan Sutanto, S.H., pengganti 
dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

“Pernyataan Pendaftaran” berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 
UUPM juncto (i) Peraturan No. IX.D.2 dan (ii) Peraturan No. IX.A.1, berikut dokumen-
dokumen yang diajukan kepada OJK sebelum melakukan PUT I termasuk perubahan-
perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi 
persyaratan OJK.

“Perseroan” berarti PT Mitra Investindo Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan 
terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan 
perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
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“Prospektus” berarti dokumen yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang 
dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT I dalam bentuk dan isi secara 
mencakup informasi yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.3 yang wajib disediakan 
Perseroan bagi pemegang saham selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPSLB, 
sebagaimana diubah atau ditambah.

“Rekening Efek” berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi saham dan/atau dana milik 
pemegang saham dalam dalam Penitipan Kolektif dan/atau dana milik pemegang 
rekening yaitu Anggota Bursa atau Bank Kustodian atau nasabahnya yang 
diadministrasikan di KSEI.

“RUPS” berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta UUPT dan UUPM berikut peraturan-
peraturan pelaksanaannya.

“RUPSLB” berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk menyetujui 
rencana PUT I Perseroan guna memenuhi Peraturan No. IX.D.1.

“Saham Baru” berarti saham biasa atas nama Kelas B Perseroan yang akan diterbitkan dalam 
rangka PUT I sebanyak 641.614.000 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus 
empat belas ribu) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham.

“Saham Lama” berarti saham biasa atas nama yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 
641.614.000 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu) saham 
yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS 
pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 16:00 WIB.

“Saham Tambahan” berarti tambahan Saham Baru yang dipesan oleh pemegang saham atau pemegang 
bukti HMETD dari jumlah saham yang menjadi porsi pemegang saham atau 
pemegang bukti HMETD sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan jumlah 
HMETD yang diterima oleh satu pemegang saham dalam rangka pelaksanaan PUT I.

“SGD” berarti Dolar Singapura.

“Sertifikat Bukti HMETD” berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh 
Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan 
tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang 
berhak atas HMETD.

“Standar Akuntansi Keuangan” berarti pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang 
berada di bawah pengawasannya.

“Surat Kolektif Saham” atau “SKS” berarti surat kolektif saham yang dicetak atau diterbitkan oleh Perseroan kepada 
pemegang saham diluar saham dalam Penitipan Kolektif yang bentuk dan isinya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan. 

“Tanggal Efektif” berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan 
menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
yaitu setelah RUPSLB menyetujui PUT I.

“Tanggal Pencatatan” atau 
“Recording Date”

berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PUT I, dimana pemegang saham 
Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD 
yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT I dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk 
peraturan di Bursa Efek.

“USD” berarti Dolar Amerika Serikat.
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“UUPM” berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 
Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 
beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

“UUPT” berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan  
No. 4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

“UUPT 1995” berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 1995  Tambahan  
No. 3587, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya. 



ix

RINGKASAN 

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan 
yang lebih rinci yang dilampirkan dalam Prospektus ini dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang telah dipublikasi 
oleh Perseroan. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. 
Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun standar auditing yang ditetapkan 
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”).

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 16 September 1993 dengan nama PT Minsuco International Finance berdasarkan Akta 
Pendirian No. 280 tertanggal  16 September 1993 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12711.HT.01.01TH.93 tertanggal 30 November 
1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tertanggal 29 Maret 1994, Tambahan No. 1737  
(“Akta Pendirian”). 

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali 
perubahan dan terakhir diubah berdasarkan :

a. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 32 tertanggal 30 Juli 2009, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H., 
LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02314 tertanggal 28 Januari 2010, yang terdaftar di dalam Daftar 
Perseroan Menkumham di bawah No. AU-0007139.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 28 Januari 2010 dan telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tertanggal 15 Oktober 2010, Tambahan No. 1724 (“Akta  
No. 32/2009”). Berdasarkan Akta No. 32/2009, para pemegang saham Perseroan telah untuk mengubah seluruh 
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan IX.J.1.

b. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 15 tertanggal 13 September 2012, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. AHU-60423.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 27 November 2012, yang terdaftar di dalam Daftar Perseroan 
Menkumham di bawah No. AHU-0102485.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 27 November 2012 (“Akta No. 15/2012”). 
Berdasarkan Akta No. 15/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

(i) Kuasi reorganisasi Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. XI.L.1, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Kuasi Reorganisasi (“Peraturan 
No. XI.L.1”); dan 

(ii) Melakukan pengurangan modal dasar dari semula sebesar Rp960.000.000.000 menjadi sebesar Rp192.000.000.000, 
modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp334.161.400.000 menjadi sebesar Rp66.832.280.000, 
melakukan penurunan nilai nominal saham Kelas A dari semula sebesar Rp250 menjadi sebesar Rp50 dan 
nilai nominal saham Kelas B dari semula Rp25 menjadi sebesar Rp5 sehubungan dengan pelaksanaan kuasi 
reorganisasi. 

c. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Ketiga No. 34 tertanggal 30 April 2014, yang dibuat dihadapan Himawan 
Sutanto, S.H., pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh 
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-02173.40.21.2014 tanggal  
20 Mei 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-60423.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 20 Mei 2014 
(“Akta No. 34/2014”). Berdasarkan Akta No. 34/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai 
berikut: 

(i) Menyetujui penggabungan nilai nominal saham (“Reverse Stock Split”) yang dilakukan melalui pengurangan jumlah 
saham terhadap saham Perseroan yang telah dikeluarkan/disetor dan saham yang masih dalam simpanan dengan 
ketentuan setiap 4 lembar saham (lama) Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp50 menjadi 1 lembar saham 
Kelas A (baru) dengan nilai nominal sebesar Rp200 dan 4 lembar saham Kelas B (lama) dengan nilai nominal 
sebesar Rp5 menjadi 1 saham Kelas B (baru) dengan nilai nominal Rp20; dan 

(ii) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha 
di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha penambangan dan penjualan batu granit.

Perseroan berkantor pusat di Menara Karya lantai 7, unit A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950,  
Telp. (021) 5794 4438, Faks. (021) 5794 4432.

Kegiatan Usaha

Lokasi pertambangan batu granit Perseroan terletak di Bukit Piatu, Pulau Bintan, Wilayah Dusun Gunung Kijang, Desa Galang 
Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Riau dengan total area pertambangan 
seluas kurang lebih 63,72 hektar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, luas daerah pertambangan yang telah dieksplorasi 
dan dieksploitasi seluas +/- 20 hektar. Batu granit tersebut ditambang dan diproses guna menghasilkan produk-produk yang 
sesuai dengan permintaan pasar yang selanjutnya dipasarkan oleh Perseroan baik ke luar maupun di dalam negeri untuk 
digunakan dalam proyek konstruksi sarana infrastruktur antara lain jalan raya, reklamasi pantai, pembangunan bendungan 
dan lainnya. Pelanggan utama Perseroan adalah para kontraktor di bidang infrastruktur dan real estate, serta agen penjualan 
yang sebagian besar berlokasi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2013, produksi dan penjualan granit masing-
masing tercatat sejumlah 1.326 ribu ton dan 1.298 ribu ton.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagai berikut ini:

• Kualitas produk yang baik dan teruji dalam berbagai proyek infrastruktur baik dalam maupun luar negeri;
• Cadangan batu granit dan kapasitas produksi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan produksi;
• Sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan kegiatan penambangan dan produksi;
• Lokasi penambangan dan produksi berada dalam satu areal pertambangan yang terintegrasi dengan jalur transportasi.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut:

• Melakukan diversifikasi usaha dengan menjajaki investasi pada bidang lain dalam sektor penambangan sumber daya 
alam; 

• Mengkaji peluang akuisisi untuk meningkatkan cadangan batu granit;
• Mengembangkan daerah pemasaran pada wilayah yang sedang aktif membangun infrastruktur;
• Memaksimalkan produksi melalui penerapan berbagai inisiatif strategis pada setiap tahapan operasi;
• Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Prospek Usaha

Sejalan dengan pelaksanaan inisiatif Pemerintah dalam Pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (“MP3EI”) dan pertumbuhan arus urbanisasi di luar Jawa, belanja modal untuk proyek infrastruktur terus 
meningkat. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, setidaknya 240 proyek infrastruktur dan sektor rill sudah berjalan dengan nilai 
investasi Rp647,5 triliun. Wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi diperkirakan akan mengalami arus urbanisasi yang lebih 
cepat dengan mempertimbangkan pertumbuhan perekonomian yang pesat di wilayah tersebut sebagai pusat produksi dan 
pengolahan sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir. Arus urbanisasi yang meningkat tersebut akan mendorong 
proyek infrastruktur dan berdampak positif pada permintaan terhadap bahan bangunan termasuk batu granit.

Sejak Bintan ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Batam-Bintan-Karimun pada tahun 2008 dan pusat pemerintahan 
ibukota Propinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi mencapai 10-12% per tahun dan terrefleksi dalam 
tumbuhnya industri properti dan konstruksi termasuk infrastruktur. Sebagai contoh, pembangunan pesat di Propinsi Kepulauan 
Riau seperti pembangunan bandara dan jalan merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penjualan Perseroan pada 
tahun 2013.
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2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 34/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Saham Kelas A Rp200 per saham
Nilai Nominal Saham Kelas B Rp20 per saham

 Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal %
Modal Dasar
Kelas A 300.000.000 60.000.000.000
Kelas B 6.600.000.000 132.000.000.000  
Jumlah Modal Dasar 6.900.000.000 192.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Kelas A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 50.000.000 10.000.000.000 7,80
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 250.000.000 50.000.000.000 38,96
Jumlah Saham Kelas A 300.000.000 60.000.000.000 46,76
Kelas B
3. Olive Crest Corporation 153.700.546 3.074.010.920 23,95
4. Andreas Tjahjadi 2.506.250 50.125.000 0,39
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 185.407.204 3.708.144.080 28,90
Jumlah Saham Kelas B 341.614.000 6.832.280.000 53,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 641.614.000 66.832.280.000 100,00
Saham dalam Portepel
Kelas A - -
Kelas B 6.258.386.000 125.167.720.000  
Jumlah Saham dalam Portepel 6.258.386.000 125.167.720.000

3. LATAR BELAKANG PUT I, STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan bermaksud melakukan pengambilalihan 90% (sembilan puluh persen) kepemilikan saham IRL pada GWS yang 
memiliki entitas anak IBN, suatu entitas yang bekerja sama dengan PT Pertamina EP untuk melakukan penambangan minyak 
dan gas di wilayah Linda Sele, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Technical Assistance Contract (“Rencana Akuisisi”).

Rencana Akuisisi ini dilaksanakan untuk mengembangkan usaha dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan di bidang 
penambangan sumber daya alam serta usaha-usaha pendukung terkait. Penurunan cadangan batu granit seiring dengan 
kebutuhan produksi dan penjualan Perseroan merupakan pertimbangan utama Perseroan untuk melakukan diversifikasi 
usaha lain di bidang sumber daya alam disamping terus berupaya mencari sumber cadangan batu granit baru. Manajemen 
Perseroan berkeyakinan Rencana Akuisisi ini dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi para pemegang saham dan 
dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di Perseroan. 

Tujuan dan manfaat dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebagai berikut:

a. mendiversifikasi kegiatan bisnis Perseroan dalam bidang sumber daya alam serta usaha-usaha pendukung terkait yang 
berpotensi untuk meningkatkan pendapatan, arus kas positif dan nilai Perseroan;

b. merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam bidang penambangan 
sumber daya alam yang dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan serta dapat menarik 
minat investor untuk melakukan investasi di Perseroan;

c. memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk berpartisipasi dalam bidang usaha pertambangan di Indonesia yang 
memiliki potensi besar untuk dikembangkan;

d. memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui peningkatan ekuitas Perseroan;
e. meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di BEI dan kapitalisasi pasar dengan bertambahnya jumlah 

saham Perseroan.

Strategi Perseroan sesudah dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama adalah untuk mengembangkan investasinya 
pada GWS disamping menjalankan penambangan batu granit. Perseroan juga akan mempertimbangkan investasi lain  
di bidang usaha eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi yang dapat memberikan nilai tambah. Strategi 
usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab Kegiatan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.
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Prospek usaha industri minyak dan gas bumi 

Perseroan berkeyakinan bahwa permintaan energi minyak bumi di Indonesia masih tinggi dan cenderung akan meningkat 
dalam beberapa tahun ke depan sehingga imbal balik investasi pada penambangan minyak dan gas bumi masih menarik. 
Seiring dengan pembangunan infrastruktur dan industri, konsumsi energi mengalami pertumbuhan rata-rata 7% dalam  
10 tahun terakhir. Sementara itu, konsumsi minyak bumi (BBM) di dalam negeri sudah melebihi kapasitas produksi. Hal ini 
terlihat pada kenaikan impor minyak bumi dalam beberapa tahun terakhir dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM dalam 
negeri. Kebutuhan impor ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus 
meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin membaik di tahun-tahun mendatang.

4. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Jenis Penawaran : PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham

Jumlah Saham Baru : 641.614.000 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu) Saham 
Baru atau 50,00% (lima puluh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor 
penuh setelah PUT I

Nilai Nominal : Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham

Harga Pelaksanaan : Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham

Nilai PUT I Rp147.571.220.000 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta 
dua ratus dua puluh ribu Rupiah)

Rasio Konversi : Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal  
11 Juli 2014 berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan 
hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru

Presentase Dilusi Kepemilikan : Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan 
persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 50,00% (lima puluh persen)

Pembeli Siaga : IRL akan membeli sisa Saham Baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham Perseroan, 
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Saham Kelas A Rp200 per saham
Nilai Nominal Saham Kelas B Rp20 per saham

Sebelum pelaksanaan PUT I Setelah pelaksanaan PUT I
 Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal %
Modal Dasar
Kelas A 300.000.000 60.000.000.000 300.000.000 60.000.000.000
Kelas B 6.600.000.000 132.000.000.000  6.600.000.000 132.000.000.000
Jumlah Modal Dasar 6.900.000.000 192.000.000.000 6.900.000.000 192.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Kelas A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 50.000.000 10.000.000.000 7,80 50.000.000 10.000.000.000 3,90
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 250.000.000 50.000.000.000 38,96 250.000.000  50.000.000.000 19,48
Jumlah Saham Kelas A 300.000.000 60.000.000.000 46,76 300.000.000 60.000.000.000 23,38
Kelas B
3. Olive Crest Corporation 153.700.546 3.074.010.920 23,95 307.401.092   6.148.021.840 23,95
4. PT Surya Raya Guna Perkasa - - - 50.000.000 1.000.000.000 3,90
5. Andreas Tjahjadi 2.506.250 50.125.000 0,39 5.012.500      100.250.000 0,39
6. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 185.407.204 3.708.144.080 28,90 620.814.408 12.416.288.160 48,38
Jumlah Saham Kelas B 341.614.000 6.832.280.000 53,24 983.228.000 19.664.560.000 76,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor   

Penuh 641.614.000 66.832.280.000 100,00 1.283.228.000 79.664.560.000 100,00
Saham dalam Portepel
Kelas A - - - -
Kelas B 6.258.386.000 125.167.720.000  5.616.772.000 112.335.440.000
Jumlah Saham dalam Portepel 6.258.386.000 125.167.720.000 5.616.772.000 112.335.440.000
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Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham 
Perseroan melainkan hanya oleh Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Saham Kelas A Rp200 per saham
Nilai Nominal Saham Kelas B Rp20 per saham

Sebelum pelaksanaan PUT I Setelah pelaksanaan PUT I
 Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal %
Modal Dasar
Kelas A 300.000.000 60.000.000.000 300.000.000 60.000.000.000
Kelas B 6.600.000.000 132.000.000.000  6.600.000.000 132.000.000.000
Jumlah Modal Dasar 6.900.000.000 192.000.000.000 6.900.000.000 192.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Kelas A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 50.000.000 10.000.000.000 7,80 50.000.000  10.000.000.000 3,90 
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 250.000.000 50.000.000.000 38,96 250.000.000  50.000.000.000 19,48 
Jumlah Saham Kelas A 300.000.000 60.000.000.000 46,76 300.000.000 60.000.000.000 23,38
Kelas B
3. Olive Crest Corporation 153.700.546 3.074.010.920 23,95 153.700.546 3.074.010.920 11,98 
4. Andreas Tjahjadi 2.506.250 50.125.000 0,39 2.506.250 50.125.000 0,19
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 185.407.204 3.708.144.080 28,90 185.407.204 3.708.144.080 14,45 
6. Pembeli Siaga - - - 641.614.000 12.832.280.000 50,00 
Jumlah Saham Kelas B 341.614.000 6.832.280.000 53,24 983.228.000 19.664.560.000 76,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 641.614.000 66.832.280.000 100,00 1.283.228.000 79.664.560.000 100,00 
Saham dalam Portepel
Kelas A - - - -
Kelas B 6.258.386.000 125.167.720.000  5.616.772.000 112.335.440.000
Jumlah Saham dalam Portepel 6.258.386.000 125.167.720.000 5.616.772.000 112.335.440.000

Penjelasan lebih lengkap mengenai PUT I dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum Terbatas I dalam Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dikeluarkan dalam rangka PUT I, seluruhnya akan dipergunakan 
untuk:

• Sebesar USD11.000.000 atau setara dengan Rp127.743 juta (dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 
28 Mei 2014 Rp11.613/USD1) digunakan untuk menyelesaikan sebagian pembayaran Perseroan kepada IRL, terkait 
Rencana Akuisisi. Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar kepada IRL sebagai pihak penjual selambat-lambatnya 
pada Hari Kerja kedua setelah tanggal dimana seluruh persetujuan yang wajib diperoleh Perseroan dan IRL sebagaimana 
diatur dalam perjanjian (“Persetujuan Yang Dibutuhkan”) telah dipenuhi atau dikesampingkan dan tidak lebih dari  
6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sesuai kesepakatan pada Conditional Agreement in respect 
of the sale and purchase of 90% of the issued and paid-up share capital of Goldwater LS Pte. Ltd. antara IRL, GWS and 
Perseroan tertanggal 13 Maret 2014 (“Perjanjian CSPA”). 

• Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT I dapat dilihat pada Bab Rencana Penggunaan 
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam Prospektus ini.

6. RISIKO USAHA

Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian 
berikut merupakan risiko-risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang 
disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dimulai dari risiko 
utama:

• Risiko terkait cadangan dan sumber daya;
• Risiko terkait kegiatan usaha baru;
• Risiko terkait rencana eksplorasi dan eksploitasi;
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• Risiko terkait izin, perjanjian dan persetujuan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan penambangan;
• Risiko terkait kebijakan Pemerintah di bidang pertambangan;
• Risiko terkait fluktuasi harga komoditas;
• Risiko terkait karyawan terampil dan bermutu;
• Risiko terkait kemungkinan timbulnya pertentangan antar instansi yang memiliki kewenangan atas Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (“WIUP”) Perseroan;
• Risiko terkait lingkungan hidup;
• Risiko terkait keamanan;
• Risiko terkait bencana alam.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas dapat dilihat pada Bab Risiko Usaha dalam Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka dan rasio-rasio yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari dan/atau 
dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota  
PKF International Ltd.), penanggung jawab Drs. Achmad Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf 
penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan dalam rangka PUT I, serta laporan keuangan Perseroan pada 
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota BDO International Ltd.), penanggung jawab Friso 
Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan 
tentang penerapan standar akuntansi keuangan baru dan atau revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 
dan pelaksanaan kuasi reorganisasi, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan 
standar akuntansi keuangan baru dan atau revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, dan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan (anggota BDO International Ltd.), penanggung 
jawab Fahmi, S.E., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan 

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian dan keterangan 31 Desember

2009 2010 2011 2012 2013
ASET
Jumlah Aset Lancar 50.880 65.416 68.779 80.452 98.515
Jumlah Aset Tidak Lancar 58.475 49.509 49.188 68.089 58.478
JUMLAH ASET 109.355 114.925 117.967 148.541 156.993
LIABILITAS DAN EKUITAS
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 42.703 51.602 43.216 30.859 25.211
Jumlah Liabilitas jangka Panjang 38.073 27.815 11.945 22.872 20.209
JUMLAH LIABILITAS 80.776 79.417 55.161 53.731 45.430
Jumlah Ekuitas - Bersih 28.579 35.508 62.806 94.810 111.563
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 109.355 114.925 117.967 148.541 156.993

 
Laporan Laba Rugi Komprehensif 

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian dan keterangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2009 2010 2011 2012 2013
PENJUALAN 68.328 85.140 139.394 150.825 139.986
LABA KOTOR 20.046 21.027 48.959 46.622 44.302
BEBAN USAHA 19.582 15.142 14.609 17.942 16.844
LABA USAHA 464 5.885 34.350 28.680 27.458
LABA TAHUN BERJALAN 8.925 7.059 27.479 22.091 22.003
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 8.925 7.395 27.298 22.049 21.887
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Rasio Keuangan

Uraian dan keterangan 31 Desember
2009 2010 2011 2012 2013

RASIO PERTUMBUHAN (%)
Penjualan  (26,5%) 24,6% 63,7% 8,2% (7,2%)
Laba kotor  (49,6%) 4,9% 132,8%  (4,8%) (5,0%)
Laba usaha  (96,6%) 1.168,3% 483,7%  (16,5%) (4,5%)
Laba tahun berjalan 446.150,0%  (20,9%) 289,3%  (19,6%) (1,5%)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 446.150,0%  (17,1%) 269,1%  (19,2%) (1,9%)
Jumlah aset  (14,5%) 5,1% 2,6% 25,9% 5,6%
Jumlah liabilitas  (25,3%)  (1,7%)  (30,5%)  (2,6%) (15,4%)
Jumlah ekuitas - bersih 45,4% 24,2% 76,9% 51,0% 17,5%

RASIO USAHA (%)
Laba kotor / Penjualan 29,3% 24,7% 35,1% 30,9% 31,6%
Laba usaha / Penjualan 0,7% 6,9% 24,6% 19,0% 19,6%
Laba tahun berjalan / Penjualan 13,1% 8,3% 19,7% 14,6% 15,7%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Penjualan 13,1% 8,7% 19,6% 14,6% 15,6%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset 8,2% 6,1% 23,3% 14,9% 14,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas - bersih 31,2% 19,9% 43,8% 23,3% 19,7%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan/ Jumlah aset 8,2% 6,4% 23,1% 14,8% 13,9%

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas – bersih
                             

31,2% 
                             

20,8% 
                             

43,5% 
                             

23,3% 19,5%

RASIO KEUANGAN (x)
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek 1,2x 1,3x 1,6x 2,6x 3,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas - bersih 2,8x 2,2x 0,9x 0,6x 0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset 0,7x 0,7x 0,5x 0,4x 0,3x

Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab Ikhtisar Data Keuangan 
Penting dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen 
ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan 
dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif. Anggaran Dasar Perseroan 
memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan 
bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai 
penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen kas interim tersebut akan 
ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami 
kerugian, dividen kas interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan 
Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen kas 
interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, kewajiban penyisihan cadangan, 
kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan bermaksud membayarkan dividen 
kas sebanyak-banyaknya 35% dari laba tahun berjalan. Kebijakan dividen ini mulai dilaksanakan sejak tahun buku 2012.
 
Penjelasan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab Kebijakan Dividen dalam Prospektus ini.
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Halaman ini sengaja dikosongkan



1

I.	 PENAWARAN	UMUM	TERBATAS	I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan 
HMETD atas Saham Baru sebanyak 641.614.000 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu) saham biasa 
atas nama Kelas B atau 50,00% (lima puluh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PUT I, dengan 
nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230 (dua ratus 
tiga puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah 
sebesar Rp147.571.220.000 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 16:00 WIB berhak 
atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) 
Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk 
pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, 
maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya 
dimasukan ke dalam rekening Perseroan. 

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Sertifikat Bukti HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam atau di luar Bursa Efek sesuai Peraturan No.IX.D.1 selama  
5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 21 Juli 2014. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan 
dilakukan di BEI mulai pada tanggal 15 Juli 2014. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Juli 2014 sehingga 
HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau 
pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya 
yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah 
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan Saham 
Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu 
IRL akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham. 

PT	MITRA	INVESTINDO	Tbk.

Kegiatan	Usaha	:
Pertambangan, perindustrian, pertanian, 

pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor	Pusat	:
Menara Karya Lantai 7, Unit A

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia

Telp.: (021) 5794 4438,  Faks.: (021) 5794 4432
Email: corsec@mitra-investindo.com 

Situs Internet: www.mitra-investindo.com

RISIKO	UTAMA	YANG	DIHADAPI	PERSEROAN	ADALAH	RISIKO	TERKAIT	CADANGAN	DAN	SUMBER	DAYA.	RISIKO	
USAHA	PERSEROAN	SELENGKAPNYA	DICANTUMKAN	PADA	BAB	RISIKO	USAHA	DALAM	PROSPEKTUS	INI.
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Berdasarkan Akta No. 34/2014, struktur permodalan dan pemegang saham terakhir Perseroan terakhir pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp200	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp20	per	saham

 Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %
Modal	Dasar
Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000
Kelas	B 6.600.000.000 132.000.000.000 	
Jumlah	Modal	Dasar 6.900.000.000 192.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Kelas	A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 50.000.000 10.000.000.000 7,80
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 250.000.000 50.000.000.000 38,96
Jumlah	Saham	Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000 46,76
Kelas	B
3. Olive Crest Corporation 153.700.546 3.074.010.920 23,95
4. Andreas Tjahjadi 2.506.250 50.125.000 0,39
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 185.407.204 3.708.144.080 28,90
Jumlah	Saham	Kelas	B 341.614.000 6.832.280.000 53,24
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 641.614.000 66.832.280.000 100,00
Saham	dalam	Portepel
Kelas	A - -
Kelas	B 6.258.386.000 125.167.720.000 	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel 6.258.386.000 125.167.720.000

Proforma	struktur	permodalan	dan	susunan	pemegang	saham	Perseroan	setelah	PUT	I

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham Perseroan, 
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp200	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp20	per	saham

Sebelum	pelaksanaan	PUT	I Setelah	pelaksanaan	PUT	I
 Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal % Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %
Modal	Dasar
Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000 300.000.000 60.000.000.000
Kelas	B 6.600.000.000 132.000.000.000 	 6.600.000.000 132.000.000.000
Jumlah	Modal	Dasar 6.900.000.000 192.000.000.000 6.900.000.000 192.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Kelas	A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 50.000.000 10.000.000.000 7,80 50.000.000 10.000.000.000 3,90
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 250.000.000 50.000.000.000 38,96 250.000.000  50.000.000.000 19,48
Jumlah	Saham	Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000 46,76 300.000.000 60.000.000.000 23,38
Kelas	B
3. Olive Crest Corporation 153.700.546 3.074.010.920 23,95 307.401.092   6.148.021.840 23,95
4. PT Surya Raya Guna Perkasa - - - 50.000.000 1.000.000.000 3,90
5. Andreas Tjahjadi 2.506.250 50.125.000 0,39 5.012.500      100.250.000 0,39
6. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 185.407.204 3.708.144.080 28,90 620.814.408 12.416.288.160 48,38
Jumlah	Saham	Kelas	B 341.614.000 6.832.280.000 53,24 983.228.000 19.664.560.000 76,62
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	 	 	

Penuh 641.614.000 66.832.280.000 100,00 1.283.228.000 79.664.560.000 100,00
Saham	dalam	Portepel
Kelas	A - - - -
Kelas	B 6.258.386.000 125.167.720.000 	 5.616.772.000 112.335.440.000
Jumlah	Saham	dalam	Portepel 6.258.386.000 125.167.720.000 5.616.772.000 112.335.440.000

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham 
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Perseroan melainkan hanya oleh Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp200	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp20	per	saham

Sebelum	pelaksanaan	PUT	I Setelah	pelaksanaan	PUT	I

 Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	
Nominal % Jumlah	SahamJumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar
Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000 300.000.000 60.000.000.000
Kelas	B 6.600.000.000 132.000.000.000 	 6.600.000.000 132.000.000.000
Jumlah	Modal	Dasar 6.900.000.000 192.000.000.000 6.900.000.000 192.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Kelas	A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 50.000.000 10.000.000.000 7,80 50.000.000  10.000.000.000 3,90 
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 250.000.000 50.000.000.000 38,96 250.000.000  50.000.000.000 19,48 
Jumlah	Saham	Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000 46,76 300.000.000 60.000.000.000 23,38
Kelas	B
3. Olive Crest Corporation 153.700.546 3.074.010.920 23,95 153.700.546 3.074.010.920 11,98 
4. Andreas Tjahjadi 2.506.250 50.125.000 0,39 2.506.250 50.125.000 0,19 
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 185.407.204 3.708.144.080 28,90 185.407.204 3.708.144.080 14,45 
6. Pembeli Siaga - - - 641.614.000 12.832.280.000 50,00 
Jumlah	Saham	Kelas	B 341.614.000 6.832.280.000 53,24 983.228.000 19.664.560.000 76,62
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	

Penuh 641.614.000 66.832.280.000 100,00 1.283.228.000 79.664.560.000 100,00	
Saham	dalam	Portepel
Kelas	A - - - -
Kelas	B 6.258.386.000 125.167.720.000 	 5.616.772.000 112.335.440.000
Jumlah	Saham	dalam	Portepel 6.258.386.000 125.167.720.000 5.616.772.000 112.335.440.000

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah sebanyak 
641.614.000 (enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu) saham biasa atas nama Kelas B, maka 
pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai 
dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai 
dengan maksimum 50,00% (lima puluh persen).

DALAM	KURUN	WAKTU	12	(DUA	BELAS)	BULAN	SETELAH	TANGGAL	EFEKTIFNYA	PERNYATAAN	PENDAFTARAN	
DALAM	RANGKA	PUT	I	INI,	PERSEROAN	BERENCANA	UNTUK	MENGELUARKAN	ATAU	MENCATATKAN	SAHAM	
BARU	ATAU	EFEK	LAINNYA	YANG	DAPAT	DIKONVERSIKAN	MENJADI	SAHAM	DI	LUAR	YANG	DITAWARKAN	DALAM	
PUT	I	INI,	SESUAI	DENGAN	KETENTUAN	DAN/ATAU	PERATURAN	YANG	BERLAKU.
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II.	 RENCANA	PENGGUNAAN	DANA	HASIL	PENAWARAN	UMUM	
TERBATAS	I	

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dikeluarkan dalam rangka PUT I, seluruhnya akan dipergunakan 
untuk:

• Sebesar USD11.000.000 atau setara dengan Rp127.743 juta (dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada 
tanggal 28 Mei 2014 Rp11.613/USD1) digunakan untuk menyelesaikan sebagian pembayaran Perseroan kepada IRL, 
terkait Rencana Akuisisi. Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar kepada IRL sebagai pihak penjual selambat-
lambatnya pada Hari Kerja kedua setelah tanggal dimana seluruh Persetujuan Yang Dibutuhkan telah dipenuhi atau 
dikesampingkan dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sesuai kesepakatan 
pada Perjanjian CSPA. Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Akuisisi dan Perjanjian CSPA dapat dilihat pada 
Bab Keterangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dalam Prospektus ini.

 Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-86/PM/996 
tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan 
Bursa Efek Indonesia No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 
2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait Rencana 
Akuisisi kepada OJK dan BEI dengan Surat No. 058/DIR-MI/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014 perihal Keterbukaan 
Informasi Rencana Akuisisi. IRL sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat pada Mainboard (Papan Utama) di SGX 
juga telah melakukan keterbukaan informasi terkait Rencana Akuisisi kepada SGX pada tanggal 14 Maret 2014.

 Sumber dana yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka terkait Rencana Akuisisi sebesar USD2.500.000 
berasal dari kas internal Perseroan. Kewajiban pembayaran uang muka akan dilaksanakan setelah diperolehnya 
persetujuan RUPSLB.

• Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Rencana Akuisisi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana 
nilai Rencana Akuisisi adalah 147,5% (seratus empat puluh tujuh koma lima persen) dari ekuitas Perseroan pada tanggal 
31 Desember 2013 berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 
(anggota PKF International Ltd.), penanggung jawab Drs. Achmad Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan 
paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan dalam rangka PUT I. Perhitungan materialitas atas Rencana 
Akuisisi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu Rp12.189/USD1. Selanjutnya, 
Rencana Akuisisi ini juga merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha utama Perseroan. Sebagaimana diatur dalam 
Peraturan No. IX.E.2, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan 
RUPSLB Perseroan. 

Rencana Akuisisi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maupun transaksi Afiliasi 
sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUT I ini sebagaimana dimaksud di atas, 
maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan 
mengemukakan alasan dan pertimbangannya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS atas perubahan 
dimaksud sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK sesuai dengan 
Peraturan No. X.K.4. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. 
Realisasi penggunaan dana hasil PUT I tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada 
pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. 
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Apabila dana hasil PUT I belum dipergunakan seluruhnya, maka dana hasil PUT I akan sementara ditempatkan pada rekening 
bank terpisah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain meliputi kredibilitas dan likuiditas dari bank penerima 
dana, serta tingkat imbal hasil yang wajar bagi Perseroan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT I ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang 
Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang 
dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 3,39% dari nilai PUT I yang meliputi: 

• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,78% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,29%, Konsultan 
Hukum sekitar 0,72%, Penilai Independen sekitar 0,59% dan Notaris sekitar 0,18%;

• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal kepada BAE sekitar 0,07%;

• Biaya Penasihat Keuangan sekitar 0,94%;

• Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK sekitar 0,03%;

• Biaya lain-lain sekitar 0,57% yang terdiri dari biaya percetakan, iklan, biaya pencatatan saham tambahan di BEI dan 
KSEI, persiapan RUPSLB dan lain-lain.

Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya telah habis digunakan sesuai dengan 
tujuan penggunaan dana yang tercantum dalam prospektus, serta telah dilaporkan pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun 
1997 yang dimuat dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Maharani Intifinance Tbk. No. 50 tanggal 22 Juni 1998, dibuat 
dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. 
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III.	 KETERANGAN	TENTANG	TRANSAKSI	MATERIAL	DAN	PERUBAHAN	
KEGIATAN	USAHA	UTAMA	

3.1.	 	 KETERANGAN	MENGENAI	TRANSAKSI	MATERIAL

3.1.1.	 Penjelasan,	Pertimbangan	dan	Alasan	Dilakukannya	Rencana	Akuisisi

 Rencana Akuisisi ini dilaksanakan untuk mengembangkan usaha dan mendukung pertumbuhan bisnis 
Perseroan di bidang penambangan sumber daya alam serta usaha-usaha pendukung terkait. Penurunan 
cadangan batu granit seiring dengan kebutuhan produksi dan penjualan Perseroan merupakan pertimbangan 
utama Perseroan untuk melakukan diversifikasi usaha lain di bidang sumber daya alam disamping terus 
berupaya mencari sumber cadangan batu granit baru. Manajemen Perseroan berkeyakinan Rencana Akuisisi 
ini dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi para pemegang saham dan dapat menarik minat 
investor untuk melakukan investasi di Perseroan. 

 Rencana Akuisisi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 
dimana nilai Rencana Akuisisi adalah 147,5% (seratus empat puluh tujuh koma lima persen) dari ekuitas 
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), penanggung jawab 
Drs. Achmad Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan 
kembali laporan keuangan dalam rangka PUT I. Perhitungan materialitas atas Rencana Akuisisi menggunakan 
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu Rp12.189/USD1. Sebagaimana diatur 
dalam Peraturan No. IX.E.2, transaksi material ini wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB 
Perseroan. 

3.1.2.	 Manfaat	Rencana	Akuisisi

 Tujuan dan manfaat dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebagai berikut:

a. mendiversifikasi kegiatan bisnis Perseroan dalam bidang sumber daya alam serta usaha-usaha 
pendukung terkait yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan, arus kas positif dan nilai Perseroan;

b. merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam bidang 
penambangan sumber daya alam yang dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham 
Perseroan serta dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di Perseroan;

c. memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk berpartisipasi dalam bidang usaha pertambangan  
di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan;

d. memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui peningkatan ekuitas Perseroan;
e. meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di BEI dan kapitalisasi pasar dengan bertambahnya 

jumlah saham Perseroan.

3.1.3.	 Perjanjian	terkait	Rencana	Akuisisi

 Sehubungan dengan Rencana Akuisisi, Perseroan telah menandatangani Perjanjian CSPA antara IRL, GWS 
dan Perseroan tertanggal 13 Maret 2014. Berdasarkan perjanjian tersebut, IRL sebagai pemegang saham  
di GWS setuju untuk menjual dan mengalihkan 90% dari seluruh saham yang dimiliknya di dalam GWS kepada 
Perseroan dan Perseroan setuju untuk membeli dan menerima pengalihan 90% dari seluruh saham milik IRL 
di dalam GWS (“Disposable Interest”) dengan jumlah sebesar USD13.500.000.

 Pelaksanaan penutupan atas transaksi tersebut akan dilaksanakan pada Hari Kerja kedua setelah seluruh 
persyaratan pendahuluan yang telah disepakati bersama telah dipenuhi seluruhnya oleh masing-masing 
pihak dalam perjanjian. Perseroan hanya akan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi apabila 
pelaksanaan PUT I dapat dilaksanakan. Pembayaran atas harga pembelian seluruh saham milik IRL di dalam 
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GWS akan dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada Hari Kerja kedua setelah tanggal dimana 
Persetujuan Yang Dibutuhkan telah dipenuhi atau dikesampingkan dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak 
tanggal ditandatanganinya perjanjian (“Tanggal Penutupan”).

 Segera setelah ditandatanganinya perjanjian, IRL dan Perseroan terlebih dahulu wajib memenuhi Persetujuan 
Yang Dibutuhkan sebelum dilakukannya penutupan transaksi penjualan dan pengalihan Disposal Interest dari 
IRL kepada Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: 

• IRL:
a. Jika diperlukan, persetujuan dari pemegang saham IRL untuk penjualan saham IRL di GWS dan 

pengambil bagian atas Saham Baru di Perseroan;  
b. Persetujuan direksi IRL, GWS dan IBN dan pernyataan keputusan yang mencantumkan: 

(i) Menyetujui penjualan dari Disposal Interest, pengambilan bagian dari hak IRL atas Saham 
Baru dan sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I jika ada dan transaksi berdasarkan 
perjanjian untuk menyetujui pelaksanaan dari perjanjian serta menyetujui dan mencatat 
pengalihan dari Disposal Interest dari GWS kepada Perseroan; dan 

(ii) Konfirmasi bahwa masing-masing auditor dari GWS dan IBN tidak memiliki tuntutan yang 
belum diselesaikan terhadap GWS maupun IBN pada saat penutupan;

c. Jika diperlukan, pendapat dari penasihat keuangan kepada direksi IRL, dan jika diwajibkan oleh 
SGX, pendapat dari penasihat keuangan independen kepada direktur independen IRL, yang 
ditunjuk oleh IRL sehubungan dengan penjualan Disposal Interest, pengambilan bagian atas sisa 
Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dan transaksi berdasarkan perjanjian ini; 

d. Jika diperlukan, persetujuan prinsip dari SGX untuk sirkuler pemegang saham sehubungan dengan 
transaksi berdasarkan perjanjian dan bahwa persetujuan tersebut belum dicabut atau diubah dan, 
dimana persetujuan tersebut tergantung pada ketentuan, ketentuan mana yang dapat diterima oleh 
IRL, dan persetujuan tersebut tetap berlaku secara penuh pada Tanggal Penutupan; dan

e. Bentuk persetujuan, pengesahan, perizinan, pengesampingan dan pengecualian lainnya (secara 
bersama-sama disebut sebagai “Persetujuan”) untuk atau sehubungan dengan penjualan dari 
Disposal Interest dan pengambilan bagian dari sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I 
dan transaksi lainnya berdasarkan perjanjian dari pejabat berwenang dan pihak ketiga lainnya 
(termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), Pertamina, SGX, OJK) dan institusi 
keuangan lainnya), dan dimana setiap Persetujuan tersebut bergantung pada ketentuan, yang 
dapat diterima oleh IRL, dan Persetujuan tersebut tetap berlaku secara penuh sampai dengan 
Tanggal Penutupan atau pada tanggal lain yang disetujui bersama secara tertulis oleh para pihak.  

• Perseroan: 
a. Pernyataan keputusan dari Dewan Komisaris Perseroan dan jika diperlukan, Direksi Perseroan, 

yang menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dan PUT I, pembelian Disposal Interest, 
pengambilan bagian sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I oleh IRL dan transaksi lainnya 
berdasarkan perjanjian; 

b. Persetujuan dari Bursa Efek terkait dengan penambahan Saham Baru;
c. Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB terkait pelaksanaan PUT I, termasuk 

peningkatan modal, pengambilalihan Disposal Interest, penerbitan dan penjatahan dari sisa Saham 
Baru yang ditawarkan dalam PUT I kepada IRL dan transaksi berdasarkan perjanjian, termasuk 
perubahan kegiatan usaha utama Perseroan yang didukung oleh studi kelayakan sehubungan 
dengan perubahan kegiatan usaha utama tersebut; 

d. Penyampaian pengungkapan untuk pelaksanaan PUT I, termasuk peningkatan modal, pengambilalihan 
Disposal Interest, penerbitan dan penjatahan sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I untuk 
IRL dan transaksi berdasarkan perjanjian sebagaimana diwajibkan berdasarkan UUPM dan peraturan 
lainnya termasuk peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; 

e. Pernyataan efektif dari OJK kepada Perseroan untuk melaksanakan PUT I berdasarkan perjanjian 
(Pernyataan Efektif atas Rencana Penawaran Umum Terbatas);
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f. Persetujuan BKPM untuk perubahan struktur permodalan sehubungan dengan PUT I, kepemilikan 
saham dan perubahan kegiatan usaha utama; dan 

g. Pembayaran atas dana hasil PUT I paling lambat 2 Hari Kerja setelah akhir periode perdagangan 
dari HMETD atau sekitar 16 Hari Kerja setelah RUPSLB.

 Selain dari Persetujuan Yang Dibutuhkan, penutupan hanya dapat dilakukan pada saat pemenuhan ketentuan-
ketentuan dibawah, dan keberlangsungan secara penuh dari masing-masing ketentuan pada saat Tanggal 
Penutupan atau pada tanggal lain yang dapat disepakati secara tertulis oleh para pihak: 

a. IRL telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan 
dengan Perseroan dan kegiatan usahanya dan hasil dari pelaksanaan uji tuntas tersebut memuaskan 
bagi IRL dan Perseroan telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan 
sehubungan dengan pengambilalihan Disposal Interest dan studi kelayakan sehubungan dengan 
perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; 

b. Mematuhi seluruh kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan PUT I, termasuk peningkatan modal, 
pengambilalihan Disposal Interest, penerbitan dan penjatahan sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam 
PUT I kepada IRL dan transaksi berdasarkan perjanjian sebagaimana diwajibkan berdasarkan UUPM 
dan peraturan-peraturan lain termasuk peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; 

c. Tidak adanya perubahan, perkembangan, peristiwa, tindakan atau penghilangan yang telah atau dapat 
mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap Perseroan; dan dengan tidak mengurangi 
keumuman dari ketentuan di atas, saham Perseroan tidak akan dihapuskan dari pencatatan dan/atau 
dibekukan untuk jangka waktu lebih dari 14 Hari Bursa berturut-turut; 

d. Pembelian dan pengalihan dari Disposal Interest, pengambilan bagian atas hak IRL terhadap Saham 
Baru dan sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dan transaksi lainnya berdasarkan perjanjian 
tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan, putusan pengadilan, ketentuan, panduan atau permintaan 
(baik yang memiliki maupun tidak memiliki kekuatan hukum) yang dikeluarkan oleh badan legislatif, 
eksekutif, atau badan yang berwenang di Singapura, Indonesia atau di yurisdiksi hukum lainnya; 

e. Pernyataan dan jaminan IRL adalah benar dan akurat secara material; 
f. Pernyataan dan jaminan Perseroan adalah benar dan akurat secara material; 
g. IRL telah memperoleh pendapat hukum dari penasihat hukum Indonesia bahwa penjualan dari Disposal 

Interest dan pengambilan bagian atas sisa Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I berdasarkan 
perjanjian adalah (i) sah dan mengikat terhadap Perseroan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang telah disepakati dan (ii) tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan, putusan, ketentuan, 
pedoman atau permintaan (baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki kekuatan hukum) yang 
dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, atau badan yang berwenang di Indonesia; 

h. Tidak ada tindakan yang dilakukan ataupun diancamkan oleh pihak yang berwenang di Singapura (atau 
departemen atau badan) atau setiap pihak ketiga manapun yang menghambat transaksi yang telah 
disepakati;

i. Tidak ada penerima dan/atau manajer atau pengurus atau penerima administratif yang telah ditunjuk 
untuk keseluruhan atau sebagian dari aset dan janji GWS, IBN dan Perseroan; 

j. Tidak ada putusan yang diterbitkan dan tidak ada keputusan yang dinyatakan sehubungan dengan 
pembubaran GWS, IBN atau Perseroan; 

k. Tidak ada permohonan yang telah diajukan untuk memperoleh putusan administratif terkait dengan GWS, 
IBN atau Perseroan dan tidak ada petisi yang telah disampaikan dan tidak ada pemberitahuan yang telah 
diberikan (baik oleh GWS, IBN atau Perseroan maupun anggota lainnya) terkait dengan pembubaran 
GWS, IBN atau Perseroan; dan 

l. Tidak ada pihak yang telah melaksanakan haknya untuk membatalkan perjanjian.
m. Tidak diperlukannya penawaran tender yang harus dilakukan oleh IRL untuk sisa saham Perseroan yang 

diambil oleh IRL setelah pelaksanaan pengambilan sisa saham oleh IRL dalam rangka PUT I.

3.1.4.	 Pihak-Pihak	yang	Melakukan	Rencana	Akuisisi

• Perseroan sebagai pembeli; 
Perseroan berkantor pusat di Menara Karya lantai 7, unit A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, 
Jakarta 12950, Telp. (021) 5794 4438, Faks. (021) 5794 4432. Keterangan lebih lanjut mengenai 
Perseroan dapat dilihat pada Bab Keterangan Tentang Perseroan.
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• IRL sebagai penjual; dan
IRL memiliki alamat kantor terdaftar di 1 Grange Road  #05-04 Orchard Building, Singapura 239693, 
Telp. +65 6732 1711, Faks. +65 6738 1170. Keterangan lebih lanjut mengenai IRL dapat dilihat pada Bab 
Keterangan Tentang Pembeli Siaga.

• GWS sebagai perusahaan target.
GWS memiliki alamat kantor terdaftar di 1 Grange Road, #05-04 Orchard Building, Singapura 239693, 
Telp. +65 6732 1711, Faks. +65 6738 1170. Keterangan lebih lanjut mengenai GWS dapat dilihat pada 
Bab Keterangan Tentang Perusahaan Target.

3.1.5.	 Pihak-Pihak	yang	Ditunjuk	oleh	Perseroan

 Mengingat Rencana Akuisisi merupakan transaksi material, maka Perseroan telah menunjuk pihak-pihak 
independen, masing-masing sebagai berikut:

 
• KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (“JKR”) selaku penilai independen yang memberikan laporan 

penilaian saham atas GWS dan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi serta laporan studi 
kelayakan;

• Assegaf Hamzah & Partners selaku konsultan hukum independen yang membantu Perseroan dalam 
melakukan penelaahan atas Perjanjian CSPA.

 Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka Rencana Akuisisi ini menyatakan 
tidak memiliki hubungan Afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan 
dalam UUPM.

3.1.6.	 Ringkasan	Laporan	Penilai	Independen	atas	Penilaian	90,00%	GWS

 Perseroan telah menunjuk JKR sebagai penilai independen untuk memberikan memberikan pendapat sebagai 
penilai independen atas nilai pasar wajar atas 90,00% saham GWS beserta 90,00% utang yang dimiliki GWS 
kepada IRL. Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham JKR atas penilaian GWS sebagaimana 
dituangkan dalam laporan No. JK/SV/140523-003 tanggal 23 Mei 2014, dengan ringkasan sebagai berikut:

3.1.6.1.	Pihak-Pihak	Dalam	Rencana	Akuisisi

 Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Akuisisi adalah Perseroan, IRL dan GWS. 

3.1.6.2.	Obyek	dan	Tanggal	Pelaksanaan	Penilaian

 Obyek Penilaian adalah atas 90,00% saham GWS beserta 90,00% utang yang dimiliki GWS kepada 
IRL. Tanggal penilaian dalam penilaian GWS diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2013.

3.1.6.3.	Tujuan	Penilaian

 Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pada 
tanggal efektif penilaian dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan atau 
ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2013.

 Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek 
Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen 
Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Akuisisi.

 Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. VIII.C.3, 
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang 
Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal (Peraturan No. VIII.C.3) 
dan Standar Penilaian Indonesia 2013 (SPI 2013). 
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3.1.6.4.	Asumsi-Asumsi	dan	Kondisi	Pembatas

 Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 
keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan 
laporan penilaian ini. 

 Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang 
didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen IBN. Dalam penyusunan proyeksi 
keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja IBN pada tahun-tahun sebelumnya 
dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. JKR telah melakukan penyesuaian 
terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja IBN yang dinilai 
pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan 
yang JKR lakukan terhadap target kinerja IBN yang dinilai. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan 
penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis IBN dan informasi 
manajemen IBN terhadap proyeksi laporan keuangan IBN tersebut. JKR juga bertanggung jawab atas 
laporan penilaian saham GWS serta kesimpulan nilai akhir.

 Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban 
Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal 
diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material 
terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. JKR tidak bertanggung jawab untuk 
menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat JKR karena adanya 
perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

 Dalam melaksanakan analisis, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan 
dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada 
JKR oleh Perseroan dan GWS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, 
lengkap dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan 
independen terhadap informasi-informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari 
manajemen Perseroan dan GWS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan 
informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

 Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana 
diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil 
akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas 
penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang 
disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang JKR peroleh menjadi tidak lengkap 
dan atau dapat disalahartikan.

 Karena hasil dari penilaian JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, 
perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian JKR. 
Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh 
terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari 
laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, JKR tidak 
dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan 
oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis 
transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

 Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak 
dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-
prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk 
mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam 
laporan keuangan atau pelanggaran hukum.
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3.1.6.5.	Pendekatan	dan	Metode	Penilaian
 
 Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto 

pendapatan ekonomi mendatang (discounted future economic income method atau discounted cash 
flow atau DCF method) dan metode akumulasi aset (asset accumulation method).

 Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang 
dilaksanakan oleh Obyek Penilaian di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan 
atas perkembangan usaha IBN. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Obyek 
Penilaian diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Obyek Penilaian. 
Pendapatan ekonomi mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini 
dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari 
pendapatan ekonomi mendatang tersebut.

 Dalam melaksanakan penilaian dengan metode akumulasi aset, nilai dari semua komponen aset 
dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajarnya, kecuali untuk 
komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). 
Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar 
seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

 Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan 
dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Obyek Penilaian. Tidak tertutup 
kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan 
hasil yang berbeda.

 Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan 
pembobotan. 

3.1.6.6.	Kesimpulan	Penilaian
 
 Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima JKR dan dengan 

mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut 
pendapat JKR nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 
USD 14,40 juta. 

3.1.7.	 Ringkasan	Laporan	Penilai	Independen	atas	Pendapat	Kewajaran

 Perseroan telah menunjuk JKR sebagai penilai independen untuk memberikan memberikan pendapat sebagai 
penilai independen atas Pendapat Kewajaran Rencana Akusisi. Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat 
Kewajaran JKR atas Rencana Akuisisi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FO/140523-004 tanggal 
23 Mei 2014, dengan ringkasan sebagai berikut:

3.1.7.1.	Pihak-Pihak	Dalam	Rencana	Akuisisi

 Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Akuisisi adalah Perseroan, IRL dan GWS. 

3.1.7.2.	Obyek	Transaksi	Pendapat	Kewajaran

 Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran adalah Rencana Akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan atas 
90,00% saham GWS beserta 90% utang yang dimiliki GWS kepada IRL. 

3.1.7.3.	Maksud	dan	Tujuan	Pendapat	Kewajaran	

 Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi adalah untuk memberikan 
gambaran mengenai kewajaran Rencana Akuisisi dari aspek keuangan Perseroan untuk memenuhi 
ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.2.
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3.1.7.4.	Asumsi-Asumsi	dan	Kondisi	Pembatas

 Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi dipersiapkan menggunakan data dan informasi 
sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan 
analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi 
keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada 
JKR oleh Perseroan dan GWS atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab 
atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut 
dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan 
dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-
informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR 
tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan 
adanya perubahan data dan informasi tersebut.

 Proyeksi laporan keuangan Perseroan disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan 
penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi tersebut telah menggambarkan 
kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang 
perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai.

 JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak 
memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Akuisisi. Jasa-jasa yang JKR berikan 
kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Akuisisi hanya merupakan pemberian Pendapat 
Kewajaran atas Rencana Akuisisi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak 
melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Akuisisi dari aspek hukum dan implikasi aspek 
perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan 
keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi bersifat non-disclaimer opinion dan 
merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang 
dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas 
status hukum Perseroan dan GWS berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan GWS.

 Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Rencana Akuisisi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan 
merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-
prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk 
mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam 
laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak 
berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya  
di luar Rencana Akuisisi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-
transaksi tersebut terhadap Rencana Akuisisi. 

 Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis 
dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Akuisisi pada tanggal 
Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

 Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya 
semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Akuisisi. Rencana 
Akuisisi dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; 
serta keakuratan informasi mengenai Rencana Akuisisi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

 Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari 
analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai 
satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang 
mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang 
rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.



13

 JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan 
tanggal terjadinya Rencana Akuisisi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara 
material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR 
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) 
pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi 
setelah tanggal surat ini.

 Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar 
dan JKR bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

 Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki 
dampak material terhadap Rencana Akuisisi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas 
pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi 
pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan 
Pemerintah dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. 
Bilamana setelah tanggal laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan 
tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi mungkin berbeda.

3.1.7.5.	Pendekatan	dan	Prosedur	Penilaian

 Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi, JKR telah melakukan analisis melalui 
pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran Rencana Akuisisi dari hal-hal sebagai berikut:

i. Analisis atas Rencana Akuisisi;
ii. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Akuisisi; dan
iii. Analisis atas Kewajaran Rencana Akuisisi. 

3.1.7.6.	Kesimpulan	

 Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari 
manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak 
keuangan Rencana Akuisisi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, JKR 
berpendapat bahwa Rencana Akuisisi, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan adalah wajar. 

3.2.	 	 KETERANGAN	MENGENAI	PERUBAHAN	KEGIATAN	USAHA	PERSEROAN

  Terkait dengan Rencana Akuisisi, Perseroan berencana mendiversifikasi kegiatan usaha utamanya dengan memasuki 
bidang usaha eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi dengan melakukan perubahan kegiatan 
usaha utama sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

3.2.1.	 Penjelasan,	Pertimbangan	dan	Alasan	Perubahan	Kegiatan	Usaha	

  Sebagai perusahaan publik yang memiliki tanggung jawab yang besar kepada para pemegang sahamnya, 
terutama untuk memberikan hasil usaha yang optimal dan transparan dalam kegiatan operasionalnya, 
Perseroan berupaya untuk menjaga kestabilan dan kontinuitas usaha dengan komitmen terhadap peningkatan 
kualitas usaha. Untuk itu Perseroan telah melakukan evaluasi atas strategi dan rencana penambahan kegiatan 
usaha utama Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi para pemegang saham dan 
dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di Perseroan.

  Penambahan kegiatan usaha utama dilaksanakan untuk mengembangkan usaha dan mendukung pertumbuhan 
bisnis Perseroan di bidang pengelolaan sumber daya alam serta usaha-usaha pendukung terkait. Penurunan 
cadangan batu granit seiring dengan kegiatan produksi dan penjualan Perseroan merupakan pertimbangan 
utama Perseroan untuk melakukan diversifikasi usaha lain di bidang sumber daya alam disamping terus 
berupaya mencari sumber cadangan batu granit baru. 

  Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha di bidang eksplorasi, penambangan dan produksi 
minyak mempunyai prospek yang cerah. Permintaan energi minyak bumi di Indonesia masih tinggi dan 
cenderung akan meningkat sehingga imbal balik investasi pada penambangan minyak dan gas bumi masih 
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menarik. Rencana Akuisisi ini diyakini dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi para pemegang 
saham dan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di Perseroan. Perubahan kegiatan usaha 
utama akan efektif setelah efektifnya perubahan anggaran dasar yang mengubah ketentuan Pasal 3, yaitu 
setelah memperoleh persetujuan dari Menkumham.

3.2.2.	 Penjelasan	Tentang	Pengaruh	Perubahan	Kegiatan	Usaha	Utama	Pada	Kondisi	Keuangan	Perseroan

  Kondisi dan kinerja keuangan Perseroan diharapkan meningkat dikarenakan meningkatnya pendapatan 
usaha yang dikontribusikan dari kegiatan usaha baru. Dengan mempertimbangkan bahwa GWS melalui IBN 
adalah perusahaan yang telah beroperasi, maka Perseroan akan dapat memperoleh tambahan manfaat 
atas kinerja operasi IBN mulai tahun 2014. Selain itu, Perseroan berencana melakukan investasi lebih lanjut  
di bidang usaha eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi baik melalui akuisisi maupun 
pengembangan aset yang ada sehingga diharapkan kinerja keuangan Perseroan akan tumbuh semakin cepat 
dan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. 

3.2.3.	 Ketersediaan	Tenaga	Ahli	Berkaitan	Dengan	Perubahan	Kegiatan	Usaha	Utama

  Perseroan berencana melakukan pengambilalihan 90,0% kepemilikan saham pada GWS yang memiliki 
entitas anak, IBN, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang penambangan minyak dan gas. Perseroan 
berkeyakinan bahwa IBN didukung oleh manajemen dan tenaga ahli berpengalaman di bidangnya. Perseroan 
juga bermaksud untuk mengangkat tenaga ahli yang kompeten di bidang usaha eksplorasi, penambangan dan 
produksi minyak dan gas bumi. 

3.2.4.	 Strategi	Usaha	Sesudah	Dilakukannya	Perubahan	Kegiatan	Usaha	Utama

  Strategi Perseroan sesudah dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama adalah untuk mengembangkan 
investasinya pada GWS disamping menjalankan penambangan batu granit. Perseroan juga akan 
mempertimbangkan investasi lain di bidang usaha eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas 
bumi yang dapat memberikan nilai tambah. Strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab Kegiatan Usaha 
dalam Prospektus ini.

3.2.5.	 Risiko	Usaha

  Risiko usaha terkait dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dapat dilihat pada Bab Risiko Usaha 
dalam Prospektus ini.

3.2.6.	 Ringkasan	Laporan	Studi	Kelayakan

  Dalam rangka pelaksanaan perubahan kegiatan usaha utama dan untuk memenuhi ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan No. IX.E.2, Perseroan telah menunjuk JKR sebagai penilai independen untuk menyusun studi 
kelayakan dan memberikan pendapat atas kelayakan usaha dalam rangka perubahan kegiatan usaha utama 
Perseroan. Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan JKR atas Rencana Akuisisi sebagaimana 
dituangkan dalam laporan No. JK/FS/140523-002 tanggal 23 Mei 2014, dengan ringkasan sebagai berikut:

3.2.6.1.	Maksud	dan	Tujuan	Studi	Kelayakan

 Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha GWS (selanjutnya disebut 
“Obyek Akuisisi”) dalam Rencana Akuisisi. Obyek Transaksi di masa mendatang ditinjau dari berbagai 
aspek, meliputi:

• Aspek kelayakan pasar;
• Aspek kelayakan teknis;
• Aspek kelayakan pola bisnis;
• Aspek kelayakan model manajemen; dan
• Aspek keuangan.

 sehubungan dengan Rencana Akuisisi.
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 Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari 
Rencana Akuisisi serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.

3.2.6.2.	Asumsi-Asumsi	dan	Kondisi	Pembatas

 Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan 
keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan 
Laporan Studi Kelayakan ini.

 Studi Kelayakan atas Rencana Akuisisi yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto 
(discounted cash flow) dengan mengacu pada net present value (NPV) yang didasarkan pada 
proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, 
berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan 
berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. JKR telah melakukan penyesuaian 
terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan pada 
saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan 
yang JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan. JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi 
kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan dan 
informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi atas Perseroan tersebut. JKR juga bertanggung 
jawab atas Laporan Studi Kelayakan Rencana Akuisisi.

 Dalam penugasan studi kelayakan ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban 
Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal 
diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara 
material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. JKR tidak bertanggung 
jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat JKR karena 
adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

 Dalam melaksanakan analisis, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan 
dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada 
JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap 
dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen 
terhadap informasi-informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen 
Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang 
diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

 Analisis studi kelayakan atas Rencana Akuisisi dipersiapkan menggunakan data dan informasi 
sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat 
mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas 
perubahan kesimpulan atas studi kelayakan JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya 
ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang 
JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

 Karena hasil dari studi kelayakan JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil 
dari studi kelayakan JKR. Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang 
digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat 
bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik 
dan dengan cara yang profesional, JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan 
terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya 
hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan 
dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan.

 Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Akuisisi tidak merupakan dan 
tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-
prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk 
mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam 
laporan keuangan atau pelanggaran hukum.
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3.2.6.3.	Metode	yang	Digunakan

 Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (discounted 
cash flow) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga investasi pada bidang usaha 
pertambangan minyak dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar 
dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisa Payback Period dan Discounted Payback Period 
untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari 
hasil operasi investasi yang bersangkutan.

3.2.6.5.	Kesimpulan

 Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka 
menurut pendapat JKR penambahan kegiatan usaha utama yang akan dilakukan Perseroan dalam 
rangka Peraturan No. IX.E.2 adalah layak. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai kriteria investasi yang 
diperhitungkan selama 5 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

 NPV : USD 0,41 juta
 IRR : 15,21%
 Payback Period : 4 tahun 2 bulan
 Discounted Payback Period : 4 tahun 11 bulan

 Kelayakan tersebut JKR tentukan berdasarkan data dan informasi yang JKR peroleh dari pihak 
manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. JKR menganggap 
bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak 
terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

 Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material 
terhadap Rencana Akuisisi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan 
kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan 
perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan 
Pemerintah dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. 
Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan 
tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Akuisisi mungkin berbeda.

3.3.	 	 DAMPAK	KEUANGAN	DARI	RENCANA	AKUISISI

  Angka-angka yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari proforma laporan posisi 
keuangan konsolidasian dengan mengasumsikan Rencana Akuisisi telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2013 yang 
telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF 
International Ltd.). Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian disusun berdasarkan (i) laporan keuangan 
Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), 
penanggung jawab Drs. Achmad Hidayat, CPA, dengan dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan 
tentang penerbitan kembali laporan keuangan dalam rangka PUT I serta (ii) laporan keuangan konsolidasian GWS 
pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Nexia TS dengan opini tanpa modifikasian (unmodified opinion). 
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(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Sebelum	Rencana	Akuisisi Setelah	Rencana	Akuisisi

(audit) (review)
ASET
Jumlah Aset Lancar 98.515 137.327
Jumlah Aset Tidak Lancar 58.478 263.116
JUMLAH	ASET 156.993 400.443
LIABILITAS	DAN	EKUITAS
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 25.211 50.457
Jumlah Liabilitas jangka Panjang 20.209 98.906
JUMLAH	LIABILITAS 45.430 149.363
Jumlah Ekuitas – Bersih 111.563 251.080
JUMLAH	LIABILITAS	DAN	EKUITAS 156.993 400.443

Ringkasan proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dibuat sesuai dengan asumsi-asumsi dasar sebagai 
berikut:

• Saham Baru yang diterbitkan melalui PUT I adalah sebanyak 641.614.000 saham biasa atas nama Kelas B 
dengan nilai nominal Rp20 dan pada harga penawaran  Rp230 per saham. Dana yang diperoleh dari PUT I 
adalah sebesar Rp147.571.220.000.

• Nilai akuisisi atas 90 saham (90%) GWS dari IRL adalah sebesar USD13.500.000. Nilai akuisisi tersebut 
ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh JKR, penilai independen, sesuai dengan laporannya 
No. JK/SV/140523-003 tanggal 23 Mei 2014.

• Untuk tujuan penyajian laporan proforma konsolidasian, nilai transaksi sebesar USD13.500.000 dijabarkan 
berdasarkan kurs pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada akhir periode pelaporan. 

• Transaksi akuisisi GWS dicatat dengan menggunakan metode akuisisi berdasarkan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 (Revisi 2010) tentang “Kombinasi Bisnis”. Selisih yang timbul antara harga 
pengalihan dengan nilai wajar aset bersih dicatat sebagai akun “Goodwill” dan disajikan sebagai bagian dari aset. 

• Seluruh akun dari laporan posisi keuangan GWS pada tanggal 31 Desember 2013 telah dikonsolidasikan 
ke dalam laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal yang sama. 

• Selisih yang timbul antara nilai wajar aset bersih GWS pada tanggal 31 Desember 2013 dengan biaya 
perolehannya disajikan sebagai “Goodwill” pada aset dengan nilai sebesar Rp11.410 juta. 

3.4.	 	 STRUKTUR	PERSEROAN	SEBELUM	DAN	SETELAH	RENCANA	AKUISISI

  Setelah Rencana Akuisisi, Perseroan akan memiliki Entitas Anak secara langsung maupun tidak langsung yaitu GWS 
dan IBN. Berikut adalah struktur Perseroan sebelum dan setelah Rencana Akuisisi:

•  Struktur	Perseroan	sebelum	Rencana	Akuisisi
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•  Struktur	Perseroan	setelah	Rencana	Akuisisi

  Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang 
saham Perseroan, struktur Perseroan setelah Rencana Akuisisi adalah sebagai berikut:

  Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh 
pemegang saham Perseroan melainkan hanya oleh Pembeli Siaga, struktur Perseroan setelah Rencana Akuisisi 
adalah sebagai berikut:

3.5.	 SUMBER	PENDANAAN	RENCANA	AKUISISI

 Perseroan akan menggunakan dana dari kas internal Perseroan dan hasil PUT I untuk mendanai Rencana Akuisisi ini.

3.6.	 PERNYATAAN	DAN	REKOMENDASI	DEWAN	KOMISARIS	DAN	DIREKSI

 Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua keterangan, data atau laporan telah diungkapkan dalam 
Prospektus ini dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga dapat mengakibatkan informasi ini 
menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan publik. 

 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Akuisisi dan Perubahan Kegiatan Usaha 
Utama ini merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan oleh karena itu diusulkan kepada seluruh pemegang saham 
Perseroan untuk menyetujui usulan Rencana Akuisisi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dalam RUPSLB.
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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa 
Rencana Akuisisi ini bukan merupakan transaksi Afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

3.7.	 PELAKSANAAN	RAPAT	UMUM	PEMEGANG	SAHAM	LUAR	BIASA

 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No. IX.E.2 serta UUPT, pengumuman RUPSLB 
Perseroan telah diiklankan pada tanggal 5 Mei 2014 dan panggilan RUPSLB telah diiklankan pada tanggal 19 Mei 
2014 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 
6 Juni 2014, namun demikian RUPSLB tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran. Perseroan 
telah mengumumkan hasil RUPSLB tersebut dan melaksanakan pemanggilan RUPSLB Kedua pada tanggal 9 Juni 
2014 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. RUPSLB Kedua telah diselenggarakan pada tanggal 
17 Juni 2014, namun demikian RUPSLB Kedua tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran. 
Perseroan telah mengumumkan hasil RUPSLB Kedua tersebut pada tanggal 18 Juni 2014 dan kembali melaksanakan 
pemanggilan RUPSLB Ketiga pada tanggal 20 Juni 2014 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. 
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB Ketiga, Perseroan telah memperoleh Surat Penetapan RUPSLB 
Ketiga No. S-300/D.04/2014 tertanggal 25 Juni 2014 dari OJK yang menentukan bahwa RUPSLB Ketiga Perseroan 
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2014.

Dalam RUPSLB Ketiga akan dimintakan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

(i) Persetujuan pengeluaran Saham Baru melalui PUT I dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan 
dengan PUT I;

(ii) Persetujuan atas Rencana Akuisisi;
(iii) Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Akuisisi dan perubahan 

kegiatan usaha Perseroan (termasuk pembahasan studi kelayakan terkait perubahan kegiatan usaha Perseroan); 

 Berikut adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan PUT I Perseroan:

No. Kegiatan Tanggal
1. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK 5 Mei 2014
2. Pengumuman Informasi Ringkas mengenai PUT I, termasuk keterangan mengenai Transaksi Material dan 

Perubahan Kegiatan Usaha Utama di surat kabar 5 Mei 2014
3. Pengumuman RUPSLB di surat kabar 5 Mei 2014
4. Tanggal akhir permohonan pencatatan pada DPS 18 Mei 2014
5. Panggilan RUPSLB melalui surat kabar 19 Mei 2014
6. RUPSLB 6 Juni 2014
7. Pengumuman hasil RUPSLB 9 Juni 2014
8. Panggilan RUPSLB Kedua melalui surat kabar 9 Juni 2014
9. RUPSLB Kedua 17 Juni 2014

10. Pengumuman hasil RUPSLB 18 Juni 2014
11. Panggilan RUPSLB Ketiga melalui surat kabar 20 Juni 2014
12. RUPSLB Ketiga 30 Juni 2014
13. Tanggal pencatatan (Recording Date) pemegang saham yang berhak atas HMETD 11 Juli 2014
14. Tanggal distribusi HMETD 14 Juli 2014
15. Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia 15 Juli 2014
16. Periode perdagangan HMETD 15 – 21 Juli 2014 
17. Periode pelaksanaan HMETD 15 – 21 Juli 2014
18. Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD 17 – 23 Juli 2014
19. Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan 23 Juli 2014
20. Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan 24 Juli 2014
21. Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesahan pembelian Saham Tambahan 25 Juli 2014

3.8.	 INFORMASI	TAMBAHAN

 Untuk informasi lebih lengkap mengenai transaksi ini dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada hari 
dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9:00 - 15:00 WIB) dengan alamat: 

 PT Mitra Investindo Tbk.
 Menara Karya Lantai 7, Unit A
 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
 Jakarta 12950, Indonesia
 Telp.: (021) 5794 4438, Faks.: (021) 5794 4432
 Email: corsec@mitra-investindo.com
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IV.	KETERANGAN	TENTANG	PERUSAHAAN	TARGET	

Perseroan berencana melakukan pengambilalihan 90,0% kepemilikan saham pada GWS. Berikut keterangan singkat 
mengenai GWS: 

4.1.	 Riwayat	Singkat

 GWS adalah suatu perusahaan yang didirikan pada 21 Januari 2011 di Singapura dan menjalankan kegiatan usahanya 
menurut hukum yang berlaku di Singapura berdasarkan Memorandum of Association dan Articles of Association yang 
terdaftar di Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore.

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, GWS memiliki alamat kantor terdaftar di 1 Grange Road, #05-04 Orchard 
Building, Singapura 239693, Telp. +65 6732 1711, Faks. +65 6738 1170.

4.2.	 Maksud	dan	Tujuan

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, GWS melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan operasi ladang minyak 
untuk produksi minyak mentah. 

4.3.	 Struktur	Permodalan	dan	Susunan	Pemegang	Saham

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GWS terakhir adalah 
sebagai berikut: 

Keterangan Nilai	Nominal	USD	1	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal	(USD) %

Interra Resources Ltd. 100 100 100,00

4.4.	 Manajemen	dan	Pengawasan

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota pengurus GWS terakhir adalah sebagai berikut: 

 Direktur : Foo Say Tain 
 Direktur :  Marcel Han Liong Tjia	

4.5.	 Ikhtisar	Keuangan	Penting	

 Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan 
konsolidasian GWS pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nexia TS dengan opini tanpa modifikasian (unmodified opinion).

	 Laporan	Posisi	Keuangan	Konsolidasian

(dalam USD)
Uraian	dan	keterangan	 31	Desember

2012 2013
Jumlah aset      18.197.275 20.429.871
Jumlah liabilitas 19.528.230 22.026.767
Jumlah defisiensi modal (1.330.955) (1.596.896)
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	 Laporan	Laba	Rugi	Komprehensif	Konsolidasian

(dalam USD)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2012 2013
Pendapatan       4.861.886 6.078.991
Laba bruto 288.217 1.392.185
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (872.187) 97.843
Rugi bersih (1.112.981) (229.458)
Jumlah rugi komprehensif (1.195.903) (265.941)

4.6.	 Penyertaan	pada	perusahaan	lain

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, GWS memiliki penyertaan saham sebesar 100% pada IBN. Berikut keterangan 
singkat mengenai IBN:

a. Riwayat	Singkat

 IBN adalah suatu perusahaan yang didirikan pada 14 Maret 2007 di British Virginia Islands dan menjalankan 
kegiatan usahanya menurut hukum yang berlaku di British Virginia Islands.

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IBN memiliki alamat kantor terdaftar di AMS Trustees Ltd., Sea Meadow 
House, Blackburne Highway, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgina Islands.

b. Maksud	dan	Tujuan

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IBN dapat melakukan kegiatan usaha di dalam bidang apapun yang tidak 
dilarang berdasarkan hukum yang berlaku di British Virginia Islands. 

c. Struktur	Permodalan	dan	Susunan	Pemegang	Saham

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBN terakhir adalah 
sebagai berikut: 

Keterangan Nilai	Nominal	USD100	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal	(USD) %

Goldwater LS. Pte. Ltd. 100 1 100

d.	 Manajemen	dan	Pengawasan

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota pengurus terakhir IBN adalah sebagai berikut: 

 Direktur : Say Tain Foo
 Direktur :  Marcel Han Liong Tjia
 Direktur :  Sugi Handoko

e. Ikhtisar	Keuangan	Penting

 Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan 
keuangan IBN pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Nexia TS dengan dengan opini tanpa modifikasian (unmodified opinion) dan laporan 
keuangan IBN pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang tidak diaudit.
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	 Laporan	Posisi	Keuangan

(dalam USD)
Uraian	dan	keterangan	 31	Desember

2012 2013
(tidak	diaudit)

Jumlah aset 18.188.042 19.285.780
Jumlah liabilitas 19.437.353 20.760.675
Jumlah defisiensi modal (1.249.311) (1.474.895)

	 Laporan	Laba	Rugi	Komprehensif

(dalam USD)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2012 2013
(tidak	diaudit)

Pendapatan 4.861.886 6.078.991
Laba bruto 506.328 2.590.427
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (1.207.037) 138.200
Rugi bersih (1.441.831) (189.101)
Jumlah rugi komprehensif (1.524.753) (225.584)

f. Kegiatan	Usaha

 Sebelum beralih kepada IBN berdasarkan Surat PT Ikhtiar Bangun Nusa No. 76/IBN-PTM/VI/2007 tertanggal 8 Juni 
2007 perihal Pemberitahuan Pelimpah/Penyerahan/Pemindahan Right dan Interest kepada IBN Oil Holdico Ltd., 
wilayah kerja Linda Sele telah mengalami beberapa kali perubahan operator sebagai berikut:
• Pada bulan November 1998, wilayah kerja Linda Sele dioperasikan oleh Intermega Linda Sele Pte. Ltd. dengan 

Pertamina berdasarkan Technical Assistance Contract tertanggal 16 November 1998 antara Pertamina dan 
Intermega Linda Sele Pte. Ltd. yang (“TAC”).

• Pada bulan Maret 2007, Intermega Linda Sele Pte. Ltd. mengalihkan TAC kepada PT Ikhtiar Bangun Nusa 
berdasarkan Surat SKK Migas (d/h Dirjen Migas) No. 4104/06/DJM.E/2007 tertanggal 22 Maret 2007 perihal 
Persetujuan Pengalihan Interest dan Operator di Wilayah Kerja Linda Sele. 

 Perubahan operator kepada IBN telah dicatatkan oleh Pertamina berdasarkan Surat No. 1105/EP1020/2007-S1 
tertanggal 4 September 2007 perihal Perubahan Nama PT Intermega Linda Sele dan sejak saat itu dikenal sebagai 
TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. Pada tahun 2011, Pertamina mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya 
berdasarkan TAC kepada PT Pertamina EP berdasarkan Perjanjian Novasi atas TAC antara Pertamina, 
PT Pertamina EP, dan IBN tertanggal 26 Mei 2011. TAC berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 
tahun 1998 sampai dengan 2018 atau selama masa ekonomis dari cadangan (mana yang lebih dahulu) dan dapat 
diperpanjang dengan persetujuan dari PT Pertamina EP.

 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. telah memperoleh izin-izin penting 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai berikut:

• Lembar Pengesahan Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”) 
Kegiatan Seismik 3D di Lapangan Linda Sele, Kampung Kasimle, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Propinsi 
Papua Barat No. 660.1/73/2012 tertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan 
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, atas nama TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd.

 
• Lembar Pengesahan UKL dan UPL Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi di Lapangan Linda Sele, Kampung 

Kasimle, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat No. 660.1/74/2012 tertanggal 12 April 2012 
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, atas nama 
TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. 
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• Surat Izin Limbah No. 660.3/678/2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong atas nama TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. Berdasarkan 
izin tersebut, TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. wajib melakukan kegiatan penyimpanan yang aman untuk 
kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan serta menyerahkan laporan secara berkala sekurang-
kurangnya 6 bulan sekali kepada Pemerintah Kabupaten Sorong.

• Surat Izin Limbah No. 658.3/043 tentang Ijin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tertanggal 4 Januari 
2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong atas nama TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. Berdasarkan izin 
tersebut, TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. hanya dapat menggunakan izin tersebut untuk melaksanakan 
kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah dan dilarang untuk mengganggu keberadaan daerah aliran 
sungai. Izin tersebut dapat dibatalkan apabila TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. sebagai pemegang izin 
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi.

• Surat Izin No. SI/9868/XII/2013 untuk Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak tertanggal 
23 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Indonesia Kepala Perwakilan Wilayah Papua 
dan Maluku Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang berlaku 
sampai dengan 31 Desember 2014. Berdasarkan izin tersebut, pemegang izin dapat memiliki, menguasai dan 
melakukan penyimpanan atas bahan peledak untuk menunjang kegiatan eksplorasi migas di wilayah operasi 
Blok Linda Sele, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, yang dioperasikan oleh IBN. 

• Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 28715/18.03/DMT/2013 tentang Perpanjangan Izin 
Menyimpan Bahan Peledak tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan atas nama TAC Pertamina IBN 
Oil Holdico Ltd., yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. Berdasarkan izin tersebut, TAC Pertamina 
IBN Oil Holdico Ltd. dapat menyimpan bahan peledak di dalam gudang dengan jenis shaped charge maksimal 
5.000 kg dengan ketentuan bahwa TAC Pertamina IBN Oil Holdico Ltd. bertanggung jawab atas keamanan 
gudang penyimpanan dan pengawasan kondisi gudang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
Standar Nasional Indonesia.

• Surat Izin No. SI/21/III/2014 untuk Pengangkutan Bahan Peledak tertanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kepolisian Daerah Papua yang berlaku selama 3 bulan. Berdasarkan izin tersebut, TAC Pertamina IBN 
Oil Holdico Ltd. dapat melakukan pengangkutan bahan peledak dari Kasim Marine Terminal Sele, Kecamatan 
Seget, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat ke lokasi drilling di Blok Linda Sele, Kabupaten Sorong, 
Propinsi Papua Barat. Pengangkutan dan pemindahan bahan peledak harus menggunakan kendaraan/kapal 
yang telah memenuhi persyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan faktor keamanan 
dan keselamatan dalam perjalanan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pada tanggal Prospektus 
ini diterbitkan, IBN sedang melakukan pengurusan perpanjangan izin angkut bahan peledak berdasarkan 
Surat No. 046/GM-IBN/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 dan Undangan Lelang No. JKT/LOG/V-14/016 untuk 
Pengurusan Ijin Handak tertanggal 26 Mei 2014.
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 Berikut adalah deskripsi singkat mengenai wilayah kerja Linda Sele:

AREA	KONSESI	IBN

 Di Propinsi Papua Barat, IBN merupakan kontraktor dan operator pertambangan minyak daratan (onshore) yang 
memegang hak partisipasi (participating interest) sebesar 100% di wilayah kerja Linda Sele berdasarkan TAC 
dengan wilayah kontrak Linda seluas 6,892 km2 dan wilayah kontrak Sele seluas 7,98 km2. Berdasarkan TAC, 
kontraktor wajib mendanai seluruh biaya terkait produksi dimana biaya-biaya tersebut kemudian akan dibayarkan 
oleh PT Pertamina EP melalui penjualan minyak mentah yang diproduksi (“Cost Recovery”). Hasil penjualan setelah 
dikurangi Cost Recovery selanjutnya dibagi antara PT Pertamina EP dan IBN masing-masing sebesar 73,2143% 
dan 26,785%.

 Wilayah kerja ini memiliki cadangan terbukti (P1) sebesar 3.059 ribu barel dan cadangan terbukti dan terduga 
(P2) sebesar 2.046 ribu barel sesuai laporan pakar geologi LAPI-ITB tertanggal 19 Maret 2014. Sampai dengan  
31 Desember 2013, wilayah kerja Linda Sele memiliki 35 sumur produksi dengan total minyak kumulatif yang telah 
diproduksi sebesar 878.450. Total produksi minyak dari wilayah kerja ini pada tahun 2013 adalah sebesar 72.667 
barrel, meningkat 10,1% dari total produksi minyak pada tahun 2012 sebesar 66.001 barel. Saat ini, seluruh hasil 
produksi dijual kepada Pertamina pada harga Walio Mix Crude (“WMC”) dengan harga jual rata-rata WMC pada 
tahun 2013 sebesar USD102,21 per barel.

 Untuk mengoptimalkan produksi dari wilayah kerja ini, IBN berencana meningkatkan kegiatan pengeboran, 
mengganti atau memelihara mesin dan alat berat, menerapkan praktek tambang terbaik, serta melakukan workover 
dan pembukaan kembali sumur-sumur tua yang telah ditutup apabila terdapat potensi. Rekayasa teknologi 
pertambangan akan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendukung rencana kerja IBN tersebut.  
IBN saat ini telah menyelesaikan kajian geologi dan seismik dalam 3D yang diharapkan akan memberikan gambaran 
lengkap mengenai struktur dan karakteristik wilayah kerja Linda Sele sebagai acuan dalam melakukan kegiatan 
pengeboran di masa mendatang.
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	 Prospek	Usaha	

 Perseroan berkeyakinan bahwa permintaan energi minyak bumi di Indonesia masih tinggi dan cenderung akan 
meningkat dalam beberapa tahun ke depan sehingga imbal balik investasi pada penambangan minyak dan 
gas bumi masih menarik. Seiring dengan pembangunan infrastruktur dan industri, konsumsi energi mengalami 
pertumbuhan rata-rata 7% dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, konsumsi minyak bumi (BBM) di dalam negeri 
sudah melebihi kapasitas produksi. Hal ini terlihat pada kenaikan impor minyak bumi dalam beberapa tahun terakhir 
dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Kebutuhan impor ini diperkirakan akan terus meningkat 
seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 
semakin membaik di tahun-tahun mendatang.

 Potensi sumberdaya minyak dan gas bumi di Indonesia masih cukup besar untuk dikembangkan terutama  
di daerah-daerah terpencil, laut dalam, dan sumur-sumur tua. Berdasarkan data Dirjen Minyak dan Gas (sekarang 
SKK Migas) per 1 Januari 2010, jumlah cadangan minyak bumi terbukti dan potensial di wilayah Indonesia adalah 
sebesar 7.408,24 MMSTB (Million Stock Tank Barrels) yang sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Sumatera, 
Jawa dan Kalimantan. Berikut adalah peta penyebaran cadangan minyak bumi:

sumber : Statistik Minyak Bumi 2012 yang dipublikasi oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 

 Walaupun demikian, produksi minyak per hari terus mengalami penurunan setiap tahun. Dibandingkan dengan 
produksi minyak (lifting) pada tahun 1970-1990 yang dapat mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari, produksi 
minyak pada tahun 2013 mencapai 826 ribu barel per hari dan target produksi pada APBN 2014 ditetapkan sebesar 
870 ribu barel per hari. Hal ini terutama dikarenakan penurunan produksi minyak per hari dari lapangan yang 
berusia lebih dari 30 tahun dan penemuan lapangan baru tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data SKK Migas, 
sebanyak 497 lapangan minyak di Indonesia dalam kondisi depleted dan hanya 137 lapangan yang relatif masih 
baru. Selain itu, target produksi seringkali tidak tercapai terutama dikarenakan masalah perizinan dan pengadaan, 
serta penolakan masyarakat sekitar.

 Di sisi lain, konsumsi BBM terus mengalami kenaikan tiap tahun. Meskipun Pemerintah telah menaikkan harga 
BBM secara bertahap, konsumsi BBM nasional tetap meningkat menjadi 46,7 juta kilo liter pada tahun 2013 dari 
45 juta kilo liter pada tahun 2012 dan diperkirakan mencapai 48-49 juta kilo liter pada tahun 2014 seiring dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi. Kenaikan konsumsi BBM tersebut mengakibatkan Indonesia harus 
mengimpor minyak karena jumlah produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. 
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 Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor dan menghindari terjadinya krisis energi di Indonesia adalah 
memacu penemuan lapangan minyak baru. SKK Migas juga akan mempercepat penerapan teknik lanjutan untuk 
mengangkat minyak atau Enchanced Oil Recovery (EOR) pada ladang-ladang minyak tua. Dengan teknologi ini, 
sisa minyak yang sebelumnya tidak dapat terproduksi melalui fase produksi primer dan sekunder dapat terangkat ke 
permukaan. Tahun 2014, Divisi Survei dan Pengeboran SKK Migas menargetkan kegiatan pengeboran eksplorasi 
sebanyak 206 sumur dan pengeboran pengembangan sebanyak 1.300 sumur sementara kegiatan kerja ulang 
ditetapkan sebanyak 989 kegiatan dan pekerjaan perawatan sumur dilakukan di 33.170 sumur. 
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V.	 PERNYATAAN	LIABILITAS	

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, yang angka-angkanya diambil dari 
laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), 
penanggung jawab Drs. Achmad Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang 
penerbitan kembali laporan keuangan dalam rangka PUT I.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp45.430 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka 
pendek sebesar Rp25.221 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp20.209 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Jumlah
Liabilitas	Jangka	Pendek
Pinjaman bank 10.000
Utang usaha 6.407
Utang lain-lain 2.484
Utang pajak 2.288
Beban yang masih harus dibayar 848
Uang muka penjualan 535
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang pembiayaan konsumen 201
Utang sewa pembiayaan 2.458

Jumlah	Liabilitas	Jangka	Pendek 25.221
Liabilitas	Jangka	Panjang
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang pembiayaan konsumen 17
Utang sewa pembiayaan 4.720

Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat 11.121
Cadangan imbalan pasca kerja 4.351
Jumlah	Liabilitas	Jangka	Panjang 20.209
JUMLAH	LIABILITAS 45.430

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.	 LIABILITAS	JANGKA	PENDEK

Pinjaman	bank	

Saldo pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp10.000 juta merupakan fasilitas pinjaman yang 
bersifat back-to-back dari PT Sejahtera Bank Umum (“SBU”) (bank likuidasi) yang beragun piutang sewa pembiayaan dari 
PT Intinusa Abadi Manufacturing (“IAM”). Fasilitas pinjaman ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan dan masih tercatat 
sebagai liabilitas Perseroan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat dilihat Bab Keterangan Tentang Perseroan 
Sub Bab Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Prospektus ini. 

Utang	usaha	-	pihak	ketiga	

Saldo utang usaha Perseroan - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp6.407 juta yang timbul dari pembelian 
barang dan jasa dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Jumlah
Pihak	ketiga
Rupiah 3.114
Dolar Singapura 2.221
Dolar Amerika Serikat 1.072
Jumlah 6.407
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Utang	pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.288 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Jumlah
Pajak Penghasilan :

Pasal 4(2) 4
Pasal 21 1.575
Pasal 23 62
Pasal 25 549
Pasal 29 73

Pajak Bumi dan Bangunan 25
Jumlah 2.288

Utang	lain-lain	

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.484 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Jumlah
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 1.258
Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan 1.057
Keuntungan atas transaksi jual dan sewa kembali yang ditangguhkan - bersih 167
Lain-lain 2
Jumlah 2.484

Utang lain-lain kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (“ANTAM”) merupakan kewajiban Perseroan atas pengalihan  
Izin Penambangan Tambang Batu Granit yang berlokasi di Bukit Piatu, Kijang dari ANTAM kepada Perseroan pada tahun 
2009. Penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Sub Bab Komitmen dan Kontinjensi dalam Bab ini. 

Utang lain-lain kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan merupakan liabilitas Perseroan 
atas retribusi Galian C, Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (“DJPL”) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (“DKTM”) 
atas penjualan batu granit.

5.2.	 LIABILITAS	JANGKA	PANJANG

Utang	pembiayaan	konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp218 juta dengan rincian sebagai 
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk. 218
Dikurangi : bagian jangka pendek atas pembiayaan jangka panjang (201)
Bagian	jangka	panjang 17

Pada tanggal 20 Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Bank CIMB 
Niaga Tbk. untuk tujuan pengadaan 2 (dua) kendaraan untuk keperluan operasional Perseroan senilai Rp603.400.000. 
Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun dan dikenakan bunga sebesar 4,75% per tahun. 
Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.
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Utang	sewa	pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 disajikan sebesar Rp7.178 juta dengan rincian 
sebagai berikut:
 

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Jumlah
Utang sewa pembiayaan bruto - pembayaran sewa minimum:
Sampai dengan 1 tahun 2.886
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun 4.812

7.698
Dikurangi : beban keuangan (520)
Nilai kini atas pembayaran sewa minimum 7.178
Dikurangi : bagian jangka pendek atas pembiayaan jangka panjang (2.458)
Bagian	jangka	panjang 4.720

Pada tanggal 27 Juli 2012 dan 9 Agustus 2012, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas sewa pembiayaan dengan  
PT Orix Indonesia Finance untuk pembiayaan mesin. Fasilitas sewa pembiayaan tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 
11,75% per tahun untuk 1 (satu) tahun pertama, dan selanjutnya dikenakan bunga mengambang berdasarkan biaya pendanaan 
ditambah 2,9% per tahun untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) 
tahun dan dijamin dengan mesin yang dibiayai. 

Cadangan	jaminan	pengelolaan	lingkungan	dan	kewajiban	kepedulian	terhadap	masyarakat

Saldo cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat Perseroan pada tanggal  
31 Desember 2013 sebesar Rp11.121 juta. Akun ini merupakan DJPL dan DKTM.

Cadangan	imbalan	pasca-kerja

Saldo cadangan imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.351 juta. Perseroan menghitung cadangan 
pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UU Ketenagakerjaan”). 
Perhitungan imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dihitung oleh PT Dian Artha Tama, 
aktuaris independen, sesuai laporannya tertanggal 3 Maret 2014.

Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto 8,5%
Tingkat kenaikan gaji 8%
Tingkat kematian CSO - 1980
Usia pensiun 55 tahun

5.3.	 KOMITMEN	DAN	KONTINJENSI

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Ijin Penambangan Tambang Batu Granit Bukit Piatu No. 63.a/2519/OAT/2009 tanggal 
6 April 2009, ANTAM mengalihkan Surat Ijin Pertambangan Daerah (“SIPD”) yang dimilikinya, termasuk seluruh hak dan 
kewajiban yang timbul sehubungan dengan SIPD tersebut, dan seluruh aset ANTAM yang berada di lokasi penambangan 
kepada Perseroan. Atas pengalihan tersebut, Perseroan diwajibkan membayar kompensasi sebesar SGD1.290.212,59 dalam 
jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Perjanjian No. 1131/2519/OAT/2012 tanggal 5 April 2012, Perseroan dan ANTAM menyetujui perubahan 
ketentuan perjanjian tersebut, dimana jangka waktu perjanjian diubah menjadi mana lebih dulu antara 2 (dua) tahun terhitung 
sejak tanggal  7 April 2012 atau tanggal diselesaikannya kewajiban Perseroan kepada ANTAM. Perseroan dan ANTAM juga 
menyetujui jumlah yang terutang bagi Perseroan menjadi sebesar SGD1.014.619,65.

Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo utang Perseroan kepada ANTAM tercatat sebesar SGD130.685,27. Perseroan telah 
melakukan pelunasan atas kewajiban ini pada tanggal 15 April 2014.
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SELURUH	LIABILITAS	PERSEROAN	PADA	TANGGAL	 31	DESEMBER	 2013	 TELAH	DIUNGKAPKAN	DALAM	
PROSPEKTUS	 INI.	 SEJAK	TANGGAL	31	DESEMBER	2013	SAMPAI	DENGAN	TANGGAL	LAPORAN	AUDITOR	
INDEPENDEN	ATAS	LAPORAN	KEUANGAN	PERSEROAN	TANGGAL	DAN	UNTUK	TAHUN	YANG	BERAKHIR	
PADA	TANGGAL	31	DESEMBER	2013	(DENGAN	ANGKA	PERBANDINGAN	TAHUN	2012)	(“TANGGAL	LAPORAN	
AUDITOR	INDEPENDEN”),	DAN	SEJAK	TANGGAL	LAPORAN	AUDITOR	INDEPENDEN	SAMPAI	DENGAN	TANGGAL	
PERNYATAAN	PENDAFTARAN	DINYATAKAN	EFEKTIF	OLEH	OJK,	PERSEROAN	TIDAK	MEMILIKI	LIABILITAS	DAN	
PERIKATAN	BARU,	SELAIN	LIABILITAS	DAN/ATAU	PERIKATAN	YANG	TERJADI	SEHUBUNGAN	DENGAN	KEGIATAN	
USAHA	NORMAL	PERSEROAN	DAN	RENCANA	AKUISISI	SERTA	SEHUBUNGAN	DENGAN	LIABILITAS-LIABILITAS	
TERSEBUT	DI	ATAS.

SAMPAI	DENGAN	TANGGAL	PROSPEKTUS	INI	DITERBITKAN,	PERSEROAN	TELAH	MELUNASI	SELURUH	LIABILITAS	
SELAIN	LIABILITAS	YANG	TIMBUL	DARI	PINJAMAN	BANK	YANG	TELAH	JATUH	TEMPO.

TIDAK	ADA	PINJAMAN	YANG	DIPEROLEH	OLEH	PERSEROAN	YANG	DIGUNAKAN	UNTUK	KEPENTINGAN	PIHAK	
BERELASI.

DENGAN	ADANYA	PENGELOLAAN	YANG	SISTEMATIS	ATAS	ASET	DAN	LIABILITAS	SERTA	PENINGKATAN	HASIL	
OPERASI	DI	MASA	YANG	AKAN	DATANG,	PERSEROAN	MENYATAKAN	KESANGGUPANNYA	UNTUK	DAPAT	
MENYELESAIKAN	SELURUH	LIABILITASNYA	YANG	TELAH	DIUNGKAPKAN	DALAM	PROSPEKTUS	 INI	SESUAI	
DENGAN	PERSYARATAN	SEBAGAIMANA	MESTINYA.
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VI.	IKHTISAR	DATA	KEUANGAN	PENTING

Angka-angka dan rasio-rasio yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari dan/atau dihitung 
berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), 
penanggung jawab Drs. Achmad Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan 
kembali laporan keuangan dalam rangka PUT I, serta laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto 
Fahmi & Rekan (anggota BDO International Ltd.), penanggung jawab Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, masing-masing 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan standar akuntansi keuangan baru 
dan atau revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan pelaksanaan kuasi reorganisasi, pendapat wajar tanpa 
pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan standar akuntansi keuangan baru dan atau revisi yang berlaku 
efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, dan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto 
& Rekan (anggota BDO International Ltd.), penanggung jawab Fahmi, S.E., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

6.1.	 LAPORAN	POSISI	KEUANGAN	

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 31	Desember

2009 2010 2011 2012 2013
ASET	LANCAR
Kas dan setara kas 17.655 29.631 25.485 33.277 50.007
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 7.655 13.291 21.660 25.557 18.580
Piutang lain-lain - pihak ketiga 1.203 672 55 267 46
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 20.642 16.270 18.681 18.826 27.620
Aset keuangan tersedia untuk dijual - 591 410 368 252
Pajak dibayar di muka 2.161 3.425 1.316 1.316 1.316
Uang muka dan beban dibayar di muka 1.564 1.536 1.172 841 694
Jumlah	Aset	Lancar 50.880	 65.416	 68.779	 80.452	 98.515
ASET	TIDAK	LANCAR
Aset pertambangan - bersih 9.002 8.224 7.025 5.886 4.900
Aset pajak tangguhan - bersih 1.959 1.806 2.488 2.325 2.289
Properti investasi 737 1.801 2.593 2.213 2.213
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 38.117 32.892 27.547 42.576 35.024
Dana yang dibatasi pengunannya 7.101 4.770 9.519 12.158 11.121
Aset tidak lancar lainnya 1.559 16 16 2.931 2.931
Jumlah	Aset	Tidak	Lancar 58.475	 49.509	 49.188	 68.089	 58.478
JUMLAH	ASET 109.355	 114.925	 117.967	 148.541	 156.993
LIABILITAS	DAN	EKUITAS
LIABILITAS	JANGKA	PENDEK
Pinjaman bank 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Utang usaha - pihak ketiga 3.373 4.371 5.334 7.250 6.407
Utang obligasi kepada pihak ketiga 9.400 8.991 9.068 - -
Utang lain-lain 14.350 13.546 10.391 7.696 2.484
Utang pajak 1.781 2.965 4.820 2.405 2.288
Beban yang masih harus dibayar 2.052 4.751 3.524 809 848
Uang muka penjualan 1.747 232 79 304 535
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang pembiayaan konsumen - - - 201 201
Utang sewa pembiayaan - - - 2.194 2.458

Bagian jangka pendek atas pinjaman pihak ketiga - 6.746 - - -
Jumlah	Liabilitas	Jangka	Pendek 42.703	 51.602	 43.216	 30.859	 25.221
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(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 31	Desember

2009 2010 2011 2012 2013
LIABILITAS	JANGKA	PANJANG
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo 

dalam waktu satu tahun:
Utang pembiayaan konsumen - - - 218 17
Utang sewa pembiayaan - - - 7.166 4.720

Pinjaman pihak ketiga - setelah dikurangi bagian jangka pendek 29.508 21.109 - - -
Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian 

terhadap masyarakat 7.101 4.770 9.519 12.158 11.121
Cadangan imbalan pasca-kerja 1.464 1.936 2.426 3.330 4.351
Jumlah	Liabilitas	jangka	Panjang 38.073	 27.815	 11.945	 22.872	 20.209
JUMLAH	LIABILITAS 80.776	 79.417	 55.161	 53.731	 45.430
EKUITAS
Modal ditempatkan dan disetor penuh 334.161 334.161 334.161 66.832 66.832
Tambahan modal disetor - bersih 3.504 3.504 3.504 9.853 9.853
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar 

aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih -   336 155 (78) (195)
Saldo laba (akumulasi kerugian)  (309.086)  (302.493)  (275.014) 18.203 35.073
Jumlah	Ekuitas	-	Bersih 28.579	 35.508	 62.806	 94.810	 111.563
JUMLAH	LIABILITAS	DAN	EKUITAS 109.355	 114.925	 117.967	 148.541	 156.993

6.2.	 LAPORAN	LABA	RUGI	KOMPREHENSIF	

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2009 2010 2011 2012 2013
PENJUALAN 68.328	 85.140	 139.394	 150.825	 139.986
BEBAN	POKOK	PENJUALAN 48.282	 64.113	 90.435	 104.203	 95.684
LABA	KOTOR 20.046	 21.027	 48.959	 46.622	 44.302
BEBAN	USAHA
Beban pemasaran 10.629 2.622 3.047 2.325 1.503
Beban umum dan administrasi 8.953 12.520 11.562 15.617 15.341
Jumlah	Beban	Usaha 19.582	 15.142	 14.609	 17.942	 16.844
LABA	USAHA 464	 5.885	 34.350	 28.680	 27.458
PENGHASILAN	(BEBAN)	LAIN-LAIN

Pendapatan keuangan - bersih 225 319 741 1.033 2.282
(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih 5.672 2.005 308  (1.610) (1.889)
Beban keuangan  (3.698)  (2.507)  (1.794)  (346) (656)
(Beban) pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang 

usaha - bersih (204) (318) 149 32 (18)
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan (603) 950 -   -   -
Kenaikan (penurunan) nilai wajar properti investasi  (188) -   792 -   -
Rupa-rupa - bersih 2.864 3.027  (293) 99 580
Laba atas pemotongan pinjaman pihak ketiga 5.462 -   -   -   -
Jumlah	Penghasilan	(Beban)	Lain-lain	-	bersih 9.530	 3.476	 	(97) 	(792) 299

LABA	SEBELUM	PAJAK	PENGHASILAN 9.994	 9.361	 34.253	 27.888	 27.757
PAJAK	PENGHASILAN

Kini  (1.288)  (2.154)  (7.456)  (5.634) (5.718)
Tangguhan 219  (148) 682  (163) (36)

Jumlah	pajak	penghasilan	-	bersih 	(1.069) 	(2.302) 	(6.774) 	(5.797) (5.754)
LABA	TAHUN	BERJALAN 8.925	 7.059	 27.479	 22.091	 22.003
PENDAPATAN	KOMPREHENSIF	LAIN
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai 

wajar aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih -   336 (181) (42) (116)
JUMLAH	LABA	KOMPREHENSIF	TAHUN	BERJALAN 8.925	 7.395	 27.298	 22.049	 21.887
LABA	BERSIH	PER	SAHAM 3,48 2,75 10,71 8,61 8,57
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6.3.	 RASIO-RASIO	KEUANGAN	PENTING

Uraian	dan	keterangan 31	Desember
2009 2010 2011 2012 2013

RASIO	PERTUMBUHAN	(%)
Penjualan  (26,5%) 24,6% 63,7% 8,2% (7,2%)
Laba kotor  (49,6%) 4,9% 132,8%  (4,8%) (5,0%)
Laba usaha  (96,6%) 1.168,3% 483,7%  (16,5%) (4,3%)
Laba tahun berjalan 446.150,0%  (20,9%) 289,3%  (19,6%) (0,4%)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 446.150,0%  (17,1%) 269,1%  (19,2%) (1,9%)
Jumlah aset  (14,5%) 5,1% 2,6% 25,9% 5,7%
Jumlah liabilitas  (25,3%)  (1,7%)  (30,5%)  (2,6%) (15,4%)
Jumlah ekuitas - bersih 45,4% 24,2% 76,9% 51,0% 17,7%

RASIO	USAHA	(%)
Laba kotor / Penjualan 29,3% 24,7% 35,1% 30,9% 31,6%
Laba usaha / Penjualan 0,7% 6,9% 24,6% 19,0% 19,6%
Laba tahun berjalan / Penjualan 13,1% 8,3% 19,7% 14,6% 15,7%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Penjualan 13,1% 8,7% 19,6% 14,6% 15,6%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset 8,2% 6,1% 23,3% 14,9% 14,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas - bersih 31,2% 19,9% 43,8% 23,3% 19,7%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan/ Jumlah aset 8,2% 6,4% 23,1% 14,8% 13,9%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas - bersih 31,2% 20,8% 43,5% 23,3% 19,6%

RASIO	KEUANGAN	(x)
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek 1,2x 1,3x 1,6x 2,6x 3,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas - bersih 2,8x 2,2x 0,9x 0,6x 0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset 0,7x 0,7x 0,5x 0,4x 0,3x
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VII.		ANALISIS	DAN	PEMBAHASAN	OLEH	MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan 
Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya. Angka-angka yang disajikan dalam analisis dan pembahasan oleh 
manajemen di bawah ini diambil dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul 
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), penanggung jawab Drs. Achmad 
Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan 
keuangan dalam rangka PUT I, serta laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi 
& Rekan (anggota BDO International Ltd.), penanggung jawab Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, masing-masing 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan standar akuntansi 
keuangan baru dan atau revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan pelaksanaan kuasi reorganisasi, 
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan standar akuntansi keuangan baru 
dan atau revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan dalam Prospektus ini dapat sedikit 
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

7.1.	 UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1993 sebagai perusahaan pembiayaan (multifinance) dengan kegiatan usaha utama di bidang 
sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan piutang dan selanjutnya berubah menjadi perusahaan yang bergerak 
di bidang jasa konsultasi keuangan dan pengembangan investasi pada tahun 2000. Krisis ekonomi dan moneter yang 
terjadi di Asia Pasifik, termasuk Indonesia pada tahun 1997 mempengaruhi kinerja dan kondisi keuangan Perseroan yang 
berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Dalam rangka restrukturisasi usaha, Perseroan pada tahun 
2006 melakukan penggabungan usaha dengan PT Caraka Berkat Sarana (“CBS”), perusahaan yang bergerak dalam bidang 
kontraktor penambangan dan pemasaran batu granit, dan sejak saat itu Perseroan melakukan kegiatan usaha penambangan 
dan penjualan batu granit dan merubah nama perusahaan menjadi PT Mitra Investindo Tbk. 

Pada tahun 2012, Perseroan selanjutnya melaksanakan restrukturisasi permodalan melalui kuasi reorganisasi dalam rangka 
memperkuat dan menyehatkan struktur permodalan yang telah mengalami defisit sejak krisis perbankan pada tahun 1998. 
Perseroan berkeyakinan bahwa kuasi reorganisasi akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam memperoleh pendanaan 
dalam rangka pengembangan dan ekspansi usaha.

Lokasi pertambangan batu granit terletak di Bukit Piatu, Pulau Bintan, Wilayah Dusun Gunung Kijang, Desa Galang Batang, 
Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Riau dengan total area pertambangan seluas 
kurang lebih 63,72 hektar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, luas daerah pertambangan yang telah dieksplorasi dan 
dieksploitasi seluas +/- 20 hektar. Batu granit tersebut ditambang dan diproses guna menghasilkan produk-produk yang sesuai 
dengan permintaan pasar yang selanjutnya dipasarkan oleh Perseroan baik ke luar maupun di dalam negeri. Pada tahun 
2013, produksi dan penjualan granit masing-masing tercatat sejumlah 1.326 ribu ton dan 1.298 ribu ton.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2012 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp150.825 juta dan Rp139.986 juta 
dengan marjin laba kotor masing-masing sebesar 30,9% dan 31,6%. Marjin laba bersih Perseroan sebesar 23,3% pada tahun 
2012 dan 19,5% pada tahun 2013.

7.2.	 FAKTOR-FAKTOR	YANG	MEMPENGARUHI	USAHA	DAN	HASIL	USAHA	PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk 
berikut ini:

• Tingkat	permintaan	batu	granit
 Permintaan batu granit di pasar domestik telah berkembang dengan pesat selama beberapa tahun terakhir seiring 

dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur terkait pelaksanaan inisiatif Pemerintah dalam MP3EI. Proyek 
infrastruktur yang dibangun meliputi jalan raya dan jalan tol, pembangkit tenaga listrik, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, 
bendungan, bandara dan lain-lain. Selain itu, pembangunan kawasan real estate di luar Pulau Jawa yang dipicu arus 



35

urbanisasi di luar Pulau Jawa yang tinggi turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan tingkat permintaan batu 
granit domestik. Beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Perseroan antara lain pembangunan sebagian besar 
infrastruktur jalan di Pulau Bintan, proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bintan, Kijang dan Rumah Sakit 
Umum Daerah Propinsi Kepulauan Riau serta pembangunan kantor pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau di Pulau 
Dompak. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan real estate akan 
berdampak terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

• Harga	jual	batu	granit
 Produk batu granit merupakan komoditas yang tidak memiliki patokan harga batu granit khusus untuk dijadikan 

acuan Perseroan dalam menetapkan harga jual. Perseroan menetapkan harga jual batu granit per ton dengan 
mempertimbangkan biaya produksi, tingkat keuntungan dan harga jual produk kompetitor di wilayah Propinsi Kepulauan 
Riau. Banyaknya perusahaan tambang sejenis dan sensitivitas konsumen terhadap harga menjadi tantangan bagi 
Perseroan untuk menetapkan harga yang tepat. Perseroan berkeyakinan memiliki harga jual yang kompetitif untuk pasar 
di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, namun karena jarak pengiriman, harga jual produk Perseroan sulit bersaing di luar 
pasar wilayah Propinsi Kepulauan Riau. 

• Produksi	batu	granit
 Salah satu faktor pendukung utama bagi strategi pertumbuhan Perseroan adalah kemampuan untuk memproduksi batu 

granit dalam kuantitas dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Produksi batu granit terutama bergantung 
pada kegiatan pembongkaran bukit batu yang terdapat pada rencana penambangan Perseroan yang disampaikan kepada 
Pemerintah Daerah secara berkala. Pembongkaran dengan peledakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi 
geologi dari batuan. Kegiatan produksi saat ini berjalan secara kontinu selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Kondisi 
cuaca dapat memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap operasi penambangan dan produksi Perseroan. Kegiatan 
peledakan dan produksi dapat terhenti pada saat curah hujan sangat tinggi. Umumnya bulan-bulan dengan cuaca hujan 
akan mempengaruhi produksi terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Produksi batu granit pada tahun 2012 dan 
2013 masing-masing sebesar 1.531.030 ton dan 1.326.079 ton. Keberhasilan Perseroan untuk memenuhi permintaan 
pasar akan berdampak terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

• Regulasi	Pemerintah	
 Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penambangan mineral 

termasuk perdagangannya. Sampai dengan tiga bulan pertama tahun 2012, Perseroan menjual produknya di pasar 
ekspor maupun domestik. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 
Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (“Permen 
ESDM No. 7/2012”), Perseroan telah menghentikan ekspor batu granit dikarenakan produk Perseroan termasuk dalam 
klasifikasi tarif tambang batu granit marmer yang dikenakan pembebanan tarif 20% sehingga mengakibatkan harga 
produk granit menjadi tidak kompetitif. Permen ESDM No. 7/2012 telah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah  
No. 1 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP Minerba”) dan Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan 
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (“Permen ESDM No. 1/2014”). Peningkatan regulasi Pemerintah terkait kegiatan 
penambangan dan penjualan mineral dari waktu ke waktu dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan.

• Biaya	penambangan	dan	perjanjian	operasi
 Secara historis, sebagian besar beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari biaya pemeliharaan mesin, bongkar muat 

dan pemakaian bahan bakar. Kenaikan pada salah satu komponen biaya ini dapat mempengaruhi biaya penambangan 
dan produksi dan pada akhirnya berdampak pada harga penjualan produk Perseroan.

 Kegiatan pemeliharaan pada mesin produksi dan alat berat yang meliputi penggantian suku cadang dan oli. Dibandingkan 
industri penambangan batuan mineral lainnya, kegiatan pemecahan/peremukan batu granit mengakibatkan beberapa 
bagian mesin produksi menjadi cepat aus. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan pemeliharaan dilakukan lebih intensif 
untuk menunjang kelancaran kegiatan produksi. Perseroan juga menggunakan jasa kontraktor pihak ketiga untuk 
mengurangi beban pemeliharaan mesin pendukung produksi. 

 Kegiatan bongkar muat di area tambang dan produksi dilakukan dengan menggunakan dump truck yang dipasok dari 
kontraktor pihak ketiga berdasarkan kontrak penyewaan jangka pendek dan dapat diperpanjang. Berdasarkan ketentuan 
dalam kontrak tersebut, biaya sewa yang dihitung berdasarkan tonase, jarak dan ukuran baru sudah meliputi bahan 
bakar, penggantian spare part dan operator. 
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 Bahan bakar solar terutama digunakan untuk pengoperasian genset untuk menggerakan mesin produksi dan alat berat 
seperti dump truck, excavator dan mesin bor. Kebutuhan bahan bakar solar per bulan pada tahun 2013 rata-rata 130.000 
liter. Perseroan saat ini membeli bahan bakar solar pada harga pasar untuk industri dari distributor resmi di Pulau Bintan. 

• Iuran	Eksplorasi
 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan memiliki hak atas penjualan batu granit Perseroan sebagai iuran eksplorasi yang 

terdiri dari retribusi Galian C, DJPL, serta DKTM. Sejak tahun 2010, tarif Galian C yang dikenakan adalah sebesar 
Rp10.000/m3 dan DJPL dan DKTM masing-masing sebesar Rp2.000/m3 atau seluruhnya sekitar 7,7% dari penjualan 
batu granit Perseroan pada tahun 2013. Retribusi Galian C dibayarkan ke dalam rekening Badan Pengelola Keuangan 
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan sedangkan DJPL dan DKTM disetorkan ke dalam rekening bersama antara 
Perseroan dengan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Kenaikan iuran eksploitasi akan mempengaruhi hasil 
operasi Perseroan.

7.3.	 KEBIJAKAN	AKUNTANSI	PENTING

Dalam menyusun laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, manajemen 
diwajibkan untuk memilih metode dan kebijakan akuntasi tertentu dari beberapa alternatif yang diperkenankan. Estimasi dan 
penilaian yang signifikan dapat diperlukan dalam memilih dan mengaplikasikan metode dan kebijakan akuntansi tersebut 
yang mempengaruhi posisi keuangan, hasil operasi serta arus kas Perseroan. Manajemen Perseroan mendasarkan estimasi 
dan penilaiannya berdasarkan pada pengalaman yang telah terjadi dan berbagai asumsi yang dipercaya pantas untuk kondisi 
tertentu. Hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dibandingkan estimasi dan penilaian berdasarkan asumsi dan kondisi 
yang berbeda.

Estimasi	cadangan	batu	granit
Cadangan terbukti merupakan estimasi jumlah hasil yang dapat dieksploitasi secara ekonomis dan legal dari aset pertambangan 
Perseroan. Dalam memperkirakan cadangan batu granit diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis, ekonomi, 
termasuk jumlah, teknik produksi, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas dan nilai tukar mata uang.

Jumlah estimasi cadangan dapat berubah di masa mendatang karena perubahan asumsi-asumsi ekonomi dan pembaruan 
data geologi. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai 
bentuk antara lain estimasi arus kas masa depan dan perhitungan penyusutan dan amortiasasi jika terdapat perubahan masa 
manfaat ekonomis aset.

Persediaan	batu	granit
Persediaan batu granit dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan 
ditentukan dengan basis metode rata-rata tertimbang biaya yang terjadi selama tahun berjalan dan mencakup alokasi bagian 
biaya tidak langsung yang bersifat variabel dan tetap. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan 
usaha normal dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan.

Aset	pertambangan
Aset pertambangan terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu tambang dalam pengembangan dan tambang produktif. Seluruh 
pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi terkait dengan pengembangan sepanjang memenuhi kriteria pengakuan untuk 
dikapitalisasi dicatatkan sebagai tambang dalam pengembangan pada akun aset pertambangan setelah ditetapkan bahwa 
tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan. Pada saat pengembangan tambang diselesaikan dan tahap produksi 
dimulai, aset tersebut direklasifikasi menjadi tambang produktif yang dicatat pada nilai perolehan dikurangi deplesi dan 
akumulasi penurunan nilai. Deplesi tambang produktif dihitung berdasarkan metode unit produksi sejak daerah pengembangan 
tersebut mulai berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa 
berlakunya izin tambang.

Aset	tetap
Perseroan mencatatkan aset tetap pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulai penurunan nilai aset, 
jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak 
boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang 
diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan yang 
menambah manfaat ekonomis dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.
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Perseroan menghitung depresiasi berdasarkan metode garis lurus dari aset terkait dengan estimasi masa manfaat ekonomis 
aset tetap tersebut antara 4-20 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa 
manfaat dan nilai sisa aset tetap, dan karenanya beban penyusutan mungkin dapat direvisi di masa mendatang.

Provisi	untuk	rehabilitasi
Perseroan memiliki kewajiban untuk memulihkan dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset seusai 
kegiatan produksi. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, nilai liabilitas tersebut dihitung dengan menggunakan 
metode unit produksi sepanjang masa penambangan sehingga diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh 
kewajibannya ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya pemulihan dan lingkungan hidup dihitung secara 
prospektif berdasarkan sisa umur tambang. Pengeluaran terkait pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang timbul 
pada tahap produksi dibebankan sebagai biaya produksi.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan manajemen Perseroan telah dijelaskan secara rinci pada catatan atas laporan 
keuangan Perseroan.

7.4.	 ANALISIS	LABA	RUGI	KOMPREHENSIF	

Penjualan	Perseroan

Pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batu granit, berdasarkan pengiriman tongkang maupun truk, yang melayani 
pasar domestik dan untuk tujuan ekspor. Tabel di bawah ini menyajikan rincian penjualan yang dibagi berdasarkan segmentasi 
geografis beserta persentasenya terhadap jumlah penjualan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Lokal 108.587	 77,9% 141.505	 93,8% 139.986 100,0%
Sumatera dan Kepulauan Riau 108.587 77,9% 141.505 93,8% 139.986 100,0%
Ekspor 30.807	 22,1% 9.320	 6,2% - -

Jepang - - 5.560 3,7% - -
Singapura 30.807 22,1% 3.760 2,5% - -

Jumlah	penjualan 139.394	 100,0% 150.825	 100,0% 139.986 100,0%

Beban	Pokok	Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan sebesar 64,9%, 69,1% dan 68,4% dari jumlah penjualan Perseroan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok 
penjualan beserta persentasenya terhadap jumlah penjualan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Persediaan awal batu granit 8.216 5,9% 9.223 6,1% 8.073 5,8%
Beban produksi:
Pemeliharaan mesin 18.900 13,6% 27.681 18,4% 24.309 17,4%
Bongkar muat 12.594 9,0% 15.702 10,4% 19.454 13,9%
Pemakaian bahan bakar 16.063 11,5% 17.123 11,4% 17.553 12,5%
Upah 9.021 6,5% 11.209 7,4% 13.614 9,7%
Penyusutan aset tetap 5.261 3,8% 6.411 4,3% 7.077 5,1%
Pemakaian bahan peledak 2.921 2,1% 3.527 2,3% 3.960 2,8%
Pemakaian oli 1.933 1,4% 2.289 1,5% 3.317 2,4%
Amortisasi aset pertambangan 1.200 0,9% 1.139 0,8% 986 0,7%
Mess dan katering 662 0,5% 673 0,4% 694 0,5%
Lain-lain 1.409 1,0% 3.573 2,4% 3.433 2,5%
Jumlah 69.964 50,2% 89.327 59,2% 94.397 67,4%
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(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Persediaan akhir batu granit (9.223) (6,6%) (8.073) (5,4%) (15.544) (11,1%)
68.957 49,5% 90.477 60,0% 86.926 62,1%

Biaya angkut keluar 14.468 10,4% 10.997 7,3% 8.676 6,2%
Retribusi 7.010 5,0% 2.729 1,8% 82 0,1%
Jumlah	beban	pokok	penjualan 90.435	 64,9%	 104.203	 69,1%	 95.684 68,4%

Pemeliharaan mesin. Beban pemeliharaan mesin timbul dari penggantian spare part mesin produksi, alat berat termasuk 
fasilitas pendukung.

Bongkar muat. Beban bongkar muat timbul dari kegiatan bongkar muat di area tambang dan produksi yang sebagian besar 
dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga.

Pemakaian bahan bakar. Beban pemakaian bahan bakar berupa bahan bakar solar yang terutama digunakan dalam 
pengoperasian genset untuk menggerakan mesin produksi dan alat berat seperti dump truck, excavator dan mesin bor.

Upah. Beban upah terdiri dari beban gaji, bonus dan tunjangan karyawan di area tambang.

Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap merupakan beban penyusutan untuk mesin produksi dan alat berat, serta 
bangunan di area tambang.

Pemakaian bahan peledak. Beban pemakaian bahan peledak timbul dari bahan peledak dan bahan pendukung yang digunakan 
pada kegiatan pembongkaran bukit batu.

Pemakaian oli. Beban pemakaian oli  timbul dari kegiatan pemeliharaan mesin produksi dan alat berat.

Amortisasi aset pertambangan. Amortisasi aset pertambangan merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada tahap 
pra-operasi yang dikapitalisasi dan diamortisasi berdasarkan metode unit produksi. Biaya tersebut meliputi beban eksplorasi 
dan evaluasi serta pengeluaran-pengeluaran lain yang timbul pada saat pengembangan tambang. 

Mess dan catering. Beban mess dan katering terdiri dari fasilitas penginapan yang diberikan untuk karyawan tertentu dan 
konsumsi seluruh karyawan di area tambang.

Persediaan batu granit. Persediaan batu granit merupakan hasil produksi batu granit yang belum terjual.

Biaya angkut keluar. Biaya angkut keluar timbul dari kegiatan pengapalan batu granit yang dilakukan oleh kontraktor pihak 
ketiga untuk dikirim ke pelanggan.

Retribusi. Beban retribusi merupakan retribusi Galian C atas penjualan ekspor batu granit.

Laba	Kotor

Laba kotor Perseroan merupakan jumlah penjualan bersih setelah dikurangi beban pokok penjualan. Tabel di bawah ini 
menyajikan laba kotor Perseroan beserta persentasenya terhadap jumlah penjualan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Laba kotor 48.959 35,1% 46.622 30,9% 44.302 31,6%
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Beban	usaha

Beban usaha Perseroan sebesar 10,5%, 11,9% dan 12,0% dari jumlah penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban usaha Perseroan beserta 
persentasenya terhadap jumlah penjualan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Beban pemasaran
Komisi penjualan 1.692 1,2% 1.275 0,8%              706 0,5% 
Inspeksi 662 0,5% 625 0,4%              477 0,3% 
Pajak dan perizinan 110 0,1% 23 0,0%                  - - 
Lain-lain 583 0,4% 402 0,3%              320 0,2% 
Jumlah beban pemasaran 3.047 2,2% 2.325 1,5%            1.503 1,1% 

Beban umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan 6.268 4,5% 9.101 6,0%            8.815 6,3% 
Imbalan pasca-kerja 623 0,4% 904 0,6%            1.071 0,8% 
Transportasi 1.014 0,7% 931 0,6%            1.018 0,7% 
Pajak 172 0,1% 221 0,1%              794 0,6% 
Penyusutan aset tetap 248 0,2% 505 0,3%              574 0,4% 
Sewa kantor 545 0,4% 500 0,3%              562 0,4% 
Jasa profesional 491 0,4% 675 0,4%              223 0,2% 
Perjalanan dinas 219 0,2% 307 0,2%              288 0,2% 
Listrik dan telepon 186 0,1% 228 0,2%              234 0,2% 
Rapat umum pemegang saham dan paparan publik 73 0,1%                 109 0,1%                  - - 
Sumbangan 236 0,2% 7 0,0%                  - - 
Representasi dan jamuan 11 0,0% 17 0,0%                  - - 
Lain-lain 1.476 1,1% 2.112 1,4%            1.762 1,3% 
Jumlah beban umum dan administrasi 11.562 8,3% 15.617 10,4%          15.341 11,0% 

Jumlah	beban	usaha 14.609	 10,5%	 17.942	 11,9%	 									16.844	 12,0%	

Komisi Penjualan. Beban komisi penjualan adalah komisi yang diberikan kepada pihak ketiga atas kontribusinya dalam 
memasarkan produk Perseroan.

Inspeksi. Beban inspeksi timbul atas sertifikasi kuantitas penjualan melalui tongkang yang dilakukan oleh pihak surveyor 
independen. 

Pajak dan perizinan. Beban pajak dan perizinan merupakan pajak ekspor terkait penjualan ekspor .

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan di kantor pusat.

Imbalan pasca-kerja. Imbalan pasca-kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kontrak kerja) yang terutang 
setelah karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Perseroan melakukan pencadangan imbalan pasca-kerja sesuai Undang-
Undang Ketenagakerjaan.

Transportasi. Beban transportasi terdiri dari beban tol dan bahan bakar, dan beban sewa kendaraan operasional.

Penyusutan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaat 
aset tetap.

Sewa kantor. Beban sewa kantor timbul dari sewa ruang di kantor pusat Perseroan.

Jasa profesional. Beban jasa profesional terdiri dari jasa penasihat hukum, akuntan publik dan konsultan lainnya.

Pajak. Beban pajak merupakan Pajak Bumi dan Bangunan.
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Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban untuk kunjungan ke lapangan, kantor pusat maupun daerah lain 
terkait kegiatan operasional Perseroan.

Listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon timbul dari pemakaian listrik dan telepon sehubungan dengan kegiatan operasional 
di kantor pusat.

Rapat umum pemegang saham dan paparan publik. Beban rapat umum pemegang saham dan paparan publik terdiri dari 
beban sewa gedung, katering dan publikasi melalui surat kabar terkait penyelenggaraan RUPS dan paparan publik.

Sumbangan. Beban sumbangan timbul dari sumbangan kepada yayasan sosial dan keagamaan.

Representasi dan jamuan. Beban representasi dan jamuan terdiri dari biaya yang dikeluarkan Perseroan guna menjalin 
hubungan baik dengan pembeli dan pemasok.

Lain-lain. Beban lain-lain pada beban umum dan administrasi terdiri dari perbaikan kantor maupun kendaraan, kebutuhan 
kantor, pencetakan, materai dan internet.

Laba	Usaha

Laba usaha Perseroan merupakan laba kotor setelah dikurangi jumlah beban usaha. Tabel di bawah ini menyajikan laba usaha 
Perseroan beserta persentasenya terhadap jumlah penjualan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Laba usaha 34.350 24,6% 28.680 19,0% 27.458 19,6% 

Pengahasilan	(beban)	lain-lain

Tabel di bawah ini menyajikan rincian penghasilan (beban) lain-lain Perseroan beserta persentasenya terhadap jumlah 
penjualan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Pendapatan keuangan - bersih 741 0,5% 1.033 0,7% 2.282 1,6%
(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih 308 0,2%  (1.610) (1,1%)           (1.889) (1,3%)
Beban keuangan  (1.794) (1,3%)  (346) (0,2%)             (656) (0,5%)
(Beban) pemulihan cadangan kerugian penurunan 

nilai piutang usaha - bersih                 149 0,1% 32 0,0%             (18) (0,0%)
Kenaikan nilai wajar properti investasi 792 0,6% -   -                -   - 
Rupa-rupa - bersih  (293) (0,2%) 99 0,1%              580 0,4% 
Jumlah	penghasilan	(beban)	lain-lain	-	bersih 																(97) (0,1%) 															(792) (0,5%) 													299	 0,2%	

Pendapatan keuangan - bersih. Pendapatan keuangan - bersih diperoleh dari penempatan dana pada bank.

(Beban) pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha - bersih. Beban cadangan kerugian penurunan nilai 
piutang usaha - bersih merupakan mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha, dalam hal terdapat bukti 
obyektif penurunan nilai atas piutang usaha. Beban kerugian penurunan nilai piutang usaha merupakan selisih antara nilai 
tercatat piutang usaha dengan estimasi nilai kini arus kas masa datang yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal 
untuk penilaian secara individual, atau berdasarkan penilaian manajemen dengan menggunakan pengalaman historis untuk 
penilaian secara kolektif. Jika piutang yang cadangannya telah dibuat dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut 
diakui dalam laba rugi.

Beban keuangan. Beban keuangan timbul dari utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan.
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Kenaikan nilai wajar properti investasi. Kenaikan nilai wajar properti investasi merupakan selisih antara jumlah tercatat dan nilai 
wajar properti investasi pada akhir periode akuntansi. Perseroan memiliki properti investasi berbentuk tanah dan bangunan 
yang terletak di Komplek Kolibah, Cianjur, ruko di Pasar Kemis, Tangerang dan Kios di ITC Kuningan. Penilaian dilakukan 
dengan menggunakan metode pendekatan harga pasar.

(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih. (Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih berasal dari penjabaran aset dan 
liabilitas dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah.

7.5.	 HASIL	KEGIATAN	USAHA	

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2012

Penjualan. Penjualan mengalami penurunan sebesar 7,2% menjadi Rp139.986 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar 
Rp150.825 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan penurunan volume permintaan domestik seiring diselesaikannya 
beberapa proyek infrastruktur. Namun demikian, penurunan volume tersebut dapat diimbangi dengan kenaikan harga 
penjualan batu granit. Selain itu, penurunan penjualan ekspor sebagai dampak dari pembatasan ekspor bahan mentah hasil 
tambang yang diberlakukan Pemerintah sehingga Perseroan tidak melakukan ekspor sejak bulan April 2012. 

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan mengalami penurunan sebesar 8,2% menjadi Rp95.684 juta pada tahun 
2013 dari sebelumnya sebesar Rp104.203 juta pada tahun 2012, yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

 Pemeliharaan mesin. Beban pemeliharaan mesin mengalami penurunan sebesar 12,2% menjadi Rp24.309 juta pada 
tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp27.681 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh pengalihan penggunaan 
alat berat penunjang produksi kepada kontraktor pihak ketiga.

 Bongkar muat. Beban bongkar muat mengalami peningkatan sebesar 23,9% menjadi Rp19.454 juta pada tahun 2013 
dari sebelumnya sebesar Rp15.702 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan volume pekerjaan sebagai 
akibat pengalihan sebagian penggunaan alat berat penunjang produksi kepada kontraktor pihak ketiga.

 Pemakaian bahan bakar. Beban pemakaian bahan bakar mengalami peningkatan sebesar 2,5% menjadi Rp17.553 juta 
pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp17.123 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan harga 
pembelian bahan bakar solar industri.

 Upah. Beban upah mengalami peningkatan sebesar 21,5% menjadi Rp13.614 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya 
sebesar Rp11.209 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan Upah Minimum Propinsi per bulan dari Rp1,2 juta 
menjadi Rp1,9 juta.

 Penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap mengalami peningkatan sebesar 10,4% menjadi Rp7.077 juta pada 
tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp6.411 juta pada tahun 2012, sejalan dengan meningkatnya jumlah tercatat aset 
tetap yang digunakan dalam kegiatan penambangan dan sebagai akibat penilaian kembali nilai aset dalam rangka kuasi 
reorganisasi serta penambahan mesin produksi baru. 

 Pemakaian bahan peledak. Beban pemakaian bahan peledak meningkat sebesar 12,3% menjadi Rp3.960 juta pada 
tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp3.527 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan harga pembelian 
bahan peledak dan bahan pendukung.

 Pemakaian oli. Beban pemakaian oli mengalami peningkatan sebesar 44,9% menjadi Rp3.317 juta pada tahun 2013 
dari sebelumnya sebesar Rp2.289 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan volume pemakaian oli sebagai 
akibat dari kerusakan pada salah satu mesin produksi dan perubahan kualitas oli yang digunakan sehingga berdampak 
pada kenaikan harga oli.

 Amortisasi aset pertambangan. Beban amortisasi aset pertambangan mengalami penurunan sebesar 13,4% menjadi 
Rp986 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp1.139 juta pada tahun 2012, sejalan dengan penurunan unit 
produksi sebagai dasar perhitungan amortisasi aset pertambangan.
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 Mess dan katering. Beban mess dan katering mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi Rp694 juta pada tahun 
2013 dari sebelumnya sebesar Rp673 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan harga konsumsi.

 Persediaan batu granit. Persediaan batu granit mengalami peningkatan sebesar 92,5% menjadi Rp15.544 juta pada 
tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp8.073 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan peningkatan hasil produksi 
batu granit yang belum terjual pada akhir tahun.

 Biaya angkut keluar. Biaya angkut keluar mengalami penurunan sebesar 21,1% menjadi Rp8.676 juta pada tahun 2013 
dari sebelumnya sebesar Rp10.997 juta pada tahun 2012 sebagai akibat dari penurunan penjualan tongkang.

 Retribusi. Beban retribusi mengalami penurunan sebesar 97,0% menjadi Rp82 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya 
sebesar Rp2.729 juta pada tahun 2012 yang disebabkan tidak adanya penjualan ekspor.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor mengalami penurunan sebesar 5,0% menjadi 
Rp44.302 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp46.622 juta pada tahun 2012. 

Beban usaha. Beban usaha mengalami penurunan sebesar 6,1% menjadi Rp16.844 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya 
sebesar Rp17.942 juta pada tahun 2012, yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

 Beban pemasaran. Beban pemasaran mengalami penurunan sebesar 35,4% menjadi Rp1.503 juta pada tahun 2013 
dari sebelumnya sebesar Rp2.325 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan penurunan komisi penjualan seiring 
penurunan volume penjualan.

 Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar 1,8% menjadi Rp15.341 juta 
pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp15.617 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan 
tunjangan dan peningkatan cadangan imbalan pasca-kerja.

Laba usaha. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha mengalami penurunan sebesar 4,3% menjadi 
Rp27.458 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp28.680 juta pada tahun 2012.

(Beban) Penghasilan lain-lain - bersih. Penghasilan lain-lain - bersih sebesar Rp299 juta pada tahun 2013 jika dibandingkan 
dengan beban lain-lain - bersih sebesar Rp792 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh hal-hal berikut:

 Pendapatan keuangan - bersih. Pendapatan keuangan - bersih mengalami peningkatan sebesar 120,9% menjadi 
Rp2.282 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp1.033 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan 
perolehan bunga atas penempatan dana pada bank.

 (Beban) pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha - bersih. Beban cadangan kerugian penurunan nilai 
piutang - bersih sebesar Rp18 juta pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan pemulihan cadangan kerugian penurunan 
nilai piutang usaha - bersih pada tahun 2012 sebesar Rp32 juta. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran di tahun 
2012 atas piutang yang sebelumnya telah dicadangkan.

 Beban keuangan. Beban keuangan mengalami peningkatan sebesar 89,6% menjadi Rp656 juta pada tahun 2013 dari 
sebelumnya sebesar Rp346 juta pada tahun 2012. Peningkatan tersebut terutama timbul dari sewa pembiayaan atas 
mesin produksi baru.

 Kerugian selisih kurs - bersih. Kerugian selisih kurs - bersih mengalami peningkatan sebesar 17,3% menjadi Rp1.889 juta 
pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp1.610 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan melemahnya nilai tukar 
Rupiah terhadap SGD dan USD terkait utang Perseroan.

 Penghasilan rupa-rupa - bersih. Penghasilan rupa-rupa - bersih mengalami peningkatan sebesar 485,9% menjadi 
Rp580 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp99 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan amortisasi 
keuntungan dari transaksi jual dan sewa kembali (sale and lease back).

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan 
mengalami penurunan sebesar 0,5% menjadi Rp27.757 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp27.888 juta pada 
tahun 2012.
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Pajak penghasilan. Pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi Rp5.754 juta pada tahun 2013 dari 
sebelumnya sebesar Rp5.797 juta pada tahun 2012 yang disebabkan beban penyusutan aset tetap mengalami peningkatan 
sejalan dengan meningkatnya jumlah tercatat aset tetap yang digunakan dalam pembangunan sebagai akibat penilaian 
kembali nilai aset dalam rangka kuasi reorganisasi dimana atas beban penyusutan tersebut dikoreksi positif secara fiskal.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 
0,4% menjadi Rp22.003 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar Rp22.091 juta pada tahun 2012.

Pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain mengalami penurunan sebesar 176,2% menjadi minus 
Rp116 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar minus Rp42 juta pada tahun 2012, yang disebabkan penurunan nilai 
wajar aset keuangan tersedia untuk dijual.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba komprehensif 
tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi Rp21.887 juta pada tahun 2013 dari sebelumnya sebesar 
Rp22.049 juta pada tahun 2012.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2011

Penjualan. Penjualan meningkat sebesar 8,2% menjadi Rp150.825 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 
Rp139.394 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan volume penjualan domestik di daerah Sumatera dan 
Kepulauan Riau sebesar 30,3%. Sejak bulan April 2012, Perseroan tidak melakukan ekspor sehubungan dengan pembatasan 
ekspor bahan mentah hasil tambang yang diberlakukan Pemerintah, sehingga mengakibatkan penjualan ekspor mengalami 
penurunan sebesar 69,7%. 

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar 15,2% menjadi Rp104.203 juta pada 
tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp90.435 juta pada tahun 2011, yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

 Pemeliharaan mesin. Beban pemeliharaan mesin mengalami peningkatan sebesar 46,5% menjadi Rp27.681 juta pada 
tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp18.900 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh adanya perbaikan 
besar untuk mesin produksi.

 Bongkar muat. Beban bongkar muat mengalami peningkatan sebesar 24,7% menjadi Rp15.702 juta pada tahun 2012 
dari sebelumnya sebesar Rp12.594 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya jasa pekerjaan atas 
penggunaan alat berat penunjang produksi.

 Pemakaian bahan bakar. Beban pemakaian bahan bakar mengalami peningkatan sebesar 6,6% menjadi Rp17.123 juta 
pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp16.063 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan harga 
pembelian bahan bakar solar industri.

 Upah. Beban upah mengalami peningkatan sebesar 24,3% menjadi Rp11.209 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya 
sebesar Rp9.021 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan Upah Minimum Propinsi per bulan dari Rp0,9 juta 
menjadi Rp1,2 juta.

 Penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap mengalami peningkatan sebesar 21,9% menjadi Rp6.411 juta pada 
tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp5.261 juta pada tahun 2011, sejalan dengan meningkatnya jumlah tercatat aset 
tetap yang digunakan dalam kegiatan penambangan sebagai akibat penilaian kembali nilai aset dalam rangka kuasi 
reorganisasi dan penambahan mesin baru. 

 Pemakaian bahan peledak. Beban pemakaian bahan peledak mengalami peningkatan sebesar 20,7% menjadi 
Rp3.527 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp2.921 juta, terutama disebabkan kenaikan harga pembelian 
bahan peledak dan bahan pendukung.

 Pemakaian oli. Beban pemakaian oli mengalami peningkatan sebesar 18,4% menjadi Rp2.289 juta pada tahun 2012 dari 
sebelumnya sebesar Rp1.933 juta pada tahun 2011, sejalan dengan peningkatan kegiatan pemeliharan mesin produksi 
dan alat berat.
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 Amortisasi aset pertambangan. Beban amortisasi aset pertambangan mengalami penurunan sebesar 5,1% menjadi 
Rp1.139 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp1.200 juta pada tahun 2011, sejalan dengan penurunan unit 
produksi sebagai dasar perhitungan amortisasi aset pertambangan.

 Mess dan katering. Beban mess dan katering mengalami peningkatan sebesar 1,7% menjadi Rp673 juta pada tahun 2012 
dari sebelumnya sebesar Rp662 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan harga konsumsi.

 Biaya angkut keluar. Biaya angkut keluar mengalami penurunan sebesar 24,0% menjadi Rp10.997 juta pada tahun 2012 
dari sebelumnya sebesar Rp14.468 juta pada tahun 2011, sebagai akibat dari penurunan penjualan ekspor.

 Retribusi. Beban retribusi mengalami penurunan sebesar 61,1% menjadi Rp2.729 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya 
sebesar Rp7.010 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan menurunnya penjualan ekspor.

 Lain-lain. Beban lain-lain meningkat sebesar 153,6% menjadi Rp3.573 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 
Rp1.409 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan beban-beban impor yang timbul dari pembelian mesin baru yang 
tidak memenuhi persyaratan akuntansi untuk dapat dikapitalisasi sebagai aset.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor mengalami penurunan sebesar 4,8% menjadi 
Rp46.622 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp48.959 juta pada tahun 2011. 

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 22,8% menjadi Rp17.942 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 
Rp14.609 juta pada tahun 2011 yang disebabkan oleh hal-hal berikut: 

 Beban pemasaran. Beban pemasaran mengalami penurunan sebesar 23,7% menjadi Rp2.325 juta pada tahun 2012 
dari sebelumnya sebesar Rp3.047 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan penurunan komisi penjualan seiring 
penurunan volume penjualan.

 Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar 35,1% menjadi 
Rp15.617 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp11.562 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh 
kenaikan gaji dan tunjangan.

Laba usaha. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha mengalami penurunan sebesar 16,5% menjadi 
Rp28.680 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp34.350 juta pada tahun 2011.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih mengalami peningkatan sebesar 716,5% menjadi Rp792 juta pada tahun 2012 
dari sebelumnya sebesar Rp97 juta pada tahun 2011, yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

 Pendapatan keuangan - bersih. Pendapatan keuangan - bersih meningkat sebesar 39,4% menjadi Rp1.033 juta pada 
tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp741 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan penghasilan bunga 
atas penempatan dana pada bank.

 Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha - bersih. Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai 
piutang – bersih mengalami penurunan sebesar 78,5% menjadi Rp32 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 
Rp149 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan penurunan piutang yang dicadangkan.

 Beban keuangan. Beban keuangan mengalami penurunan sebesar 80,7% menjadi Rp346 juta pada tahun 2012 dari 
sebelumnya sebesar Rp1.794 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan pelunasan pinjaman kepada pihak ketiga.

 Kerugian (keuntungan) selisih kurs - bersih. Kerugian selisih kurs - bersih sebesar Rp1.610 juta pada tahun 2012 jika 
dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs - bersih sebesar Rp308 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan 
melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap SGD dan USD terkait pinjaman dan utang Perseroan.

 Penghasilan (beban) rupa-rupa - bersih. Penghasilan rupa-rupa - bersih sebesar Rp99 juta pada tahun 2012 jika 
dibandingkan dengan beban rupa-rupa sebesar Rp293 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan penjualan aset tetap 
berupa kendaraan Perseroan dan amortisasi keuntungan dari transaksi jual dan sewa kembali (sale and lease back).
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Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan 
mengalami penurunan sebesar 18,6% menjadi Rp27.888 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp34.253 juta pada 
tahun 2011.

Pajak penghasilan. Pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 14,4% menjadi Rp5.797 juta pada tahun 2012 dari 
sebelumnya sebesar Rp6.774 juta pada tahun 2011, sebagai akibat dari penurunan laba sebelum pajak .

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 
19,6% menjadi Rp22.091 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar Rp27.479 juta pada tahun 2011.

Pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain mengalami penurunan sebesar 76,8% menjadi minus Rp42 juta 
pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar minus Rp181 juta pada tahun 2011, yang disebabkan penurunan nilai wajar aset 
keuangan tersedia untuk dijual.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba komprehensif 
tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 19,2% menjadi Rp22.049 juta pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 
Rp27.298 juta pada tahun 2011.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan penjualan, laba kotor, laba usaha dan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013:

7.6.	 	 ANALISIS	LAPORAN	POSISI	KEUANGAN	

7.6.1.	 Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan 31	Desember

2011 2012 2013
ASET	LANCAR
Kas dan setara kas 25.485 33.277                      50.007 
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian 

penurunan nilai 21.660 25.557                      18.580 
Piutang lain-lain - pihak ketiga 55 267                             46 
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian 

penurunan nilai 18.681 18.826                      27.620 
Aset keuangan tersedia untuk dijual 410 368                           252 
Pajak dibayar di muka 1.316 1.316                        1.316 
Uang muka dan beban dibayar di muka 1.172 841                           694 
Jumlah	Aset	Lancar 68.779	 80.452	 																					98.515	
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(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan 31	Desember

2011 2012 2013
ASET	TIDAK	LANCAR
Aset pertambangan - bersih 7.025 5.886                        4.900 
Aset pajak tangguhan - bersih 2.488 2.325                        2.289 
Properti investasi 2.593 2.213                        2.213 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 27.547 42.576                      35.024 
Dana yang dibatasi penggunaannya 9.519 12.158 11.121
Aset tidak lancar lainnya 16 2.931 2.931 
Jumlah	Aset	Tidak	Lancar 49.188	 68.089	 																					58.478	
JUMLAH	ASET 117.967	 148.541	 																			156.993	

Posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar 5,7% menjadi Rp156.993 juta 
dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp148.541 juta, yang terutama disebabkan oleh hal-hal 
berikut:

  Kas dan setara kas. Kas dan setara pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar 50,3% menjadi 
Rp50.007 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp33.277 juta, terutama berasal dari 
penerimaan pembayaran dari pelanggan dan pendapatan keuangan.

  Piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 27,3% menjadi 
Rp18.580 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp25.557 juta, terutama disebabkan 
penurunan penjualan.

  Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar 46,7% menjadi 
Rp27.620 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp18.826 juta, terutama disebabkan 
kenaikan persediaan suku cadang untuk mendukung kelancaran produksi dan peningkatan hasil produksi batu granit 
yang belum terjual pada akhir tahun.

  Aset pertambangan - bersih. Aset pertambangan - bersih pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan 
sebesar 16,8% menjadi Rp4.900 juta dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar Rp5.886 juta sejalan 
dengan amortisasi aset pertambangan.

  Aset tetap. Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 17,7% menjadi Rp35.024 juta 
dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp42.576 juta, yang disebabkan kenaikan beban 
penyusutan aset tetap yang dihitung berdasarkan nilai aset hasil revaluasi dalam rangka kuasi reorganisasi dan 
penambahan mesin produksi baru.

  Dana yang dibatasi penggunaannya. Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap 
masyarakat pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 8,5% menjadi Rp11.121 juta dibandingkan 
saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp12.158 juta, yang disebabkan pencairan DKTM untuk pembuatan 
sarana jalan (pengaspalan). 

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 25,9% menjadi Rp148.541 juta 
dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp117.967 juta, yang terutama disebabkan oleh hal-hal 
berikut:

  Kas dan setara kas. Kas dan setara pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 30,6% menjadi 
Rp33.277 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp25.485 juta, terutama berasal dari 
penerimaan pembayaran dari pelanggan.

  Piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 18,0% menjadi 
Rp25.557 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp21.660 juta seiring dengan peningkatan 
penjualan.
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  Aset pertambangan - bersih. Aset pertambangan - bersih pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami penurunan 
sebesar 16,2% menjadi Rp5.886 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp7.025 juta yang 
disebabkan amortisasi aset pertambangan.

  Aset tetap. Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 54,6% menjadi Rp42.576 juta 
dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp27.547 juta, terutama disebabkan penilaian kembali 
nilai aset tetap dalam rangka kuasi reorganisasi dan penambahan mesin produksi baru.

  Dana yang dibatasi penggunaannya. Dana yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat 
sebesar 27,7% menjadi Rp12.158 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp9.519 juta, 
yang berasal dari kenaikan saldo retribusi DJPL dan DKTM atas penjualan batu granit Perseroan yang ditempatkan 
dalam rekening bersama atas nama Perseroan dan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

  Aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat sebesar 182,2% 
menjadi Rp2.931 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp16 juta, yang berasal dari 
deposit atas pembiayaan mesin produksi baru pada PT Orix Indonesia Finance. 

7.6.2.	 Liabilitas

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan 31	Desember

2011 2012 2013
LIABILITAS	JANGKA	PENDEK
Pinjaman bank 10.000 10.000                      10.000 
Utang usaha - pihak ketiga 5.334 7.250                        6.407 
Utang obligasi kepada pihak ketiga 9.068 -                                - 
Utang lain-lain 10.391 7.696                        2.484 
Utang pajak 4.820 2.405                        2.288 
Beban yang masih harus dibayar 3.524 809                           848 
Uang muka penjualan 79 304                           535 
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 

waktu satu tahun
Utang pembiayaan konsumen - 201                           201 
Utang sewa pembiayaan - 2.194                        2.458 

Jumlah	Liabilitas	Jangka	Pendek 43.216	 30.859	 25.221	 
LIABILITAS	JANGKA	PANJANG
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian 

yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Utang pembiayaan konsumen - 218 17
Utang sewa pembiayaan - 7.166 4.720

Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan 
kewajiban kepedulian terhadap masyarakat 9.519 12.158 11.121

Cadangan imbalan pasca-kerja 2.426 3.330 4.351
Jumlah	Liabilitas	jangka	Panjang 11.945	 22.872	 20.209
JUMLAH	LIABILITAS 55.161	 53.731	 45.430

Posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 15,4% menjadi Rp45.430 juta 
dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp53.731 juta, yang terutama disebabkan oleh hal-hal 
berikut:

  Utang usaha - pihak ketiga. Utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan 
sebesar 11,6% menjadi Rp6.407 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp7.250 juta, yang 
disebabkan pembayaran atas utang-utang tersebut.
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  Utang lain-lain. Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 67,7% menjadi 
Rp2.484 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp7.696 juta, terutama disebabkan 
pembayaran atas sebagian utang lain-lain kepada ANTAM yang timbul dari pengurusan izin-izin penambangan batu 
granit dan pengalihan izin penambangan dari ANTAM kepada Perseroan.

  Utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 
23,3% menjadi Rp7.178 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp9.360 juta, yang 
disebabkan pembayaran angsuran utang sewa pembiayaan.

  Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat. Cadangan jaminan 
pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami 
penurunan sebesar 8,5% menjadi Rp11.121 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 
Rp12.158 juta, yang disebabkan pencairan DKTM untuk pembuatan sarana jalan (pengaspalan). 

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami penurunan sebesar 2,6% menjadi Rp53.731 juta 
dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp55.161 juta, yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

  Utang usaha - pihak ketiga. Utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan 
sebesar 35,9% menjadi Rp7.250 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp5.334 juta, 
terutama timbul dari pembelian barang dan jasa kepada pihak ketiga sejalan dengan meningkatnya kegiatan produksi 
dan operasional Perseroan.

  Utang obligasi kepada pihak ketiga. Utang obligasi kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami 
penurunan sehubungan dengan pelunasan utang obligasi kepada PT Siwani Makmur Tbk. pada tanggal  11 Desember 
2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp9.986 juta.

  Utang pajak. Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami penurunan sebesar 50,1% menjadi Rp2.405 juta 
dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp4.820 juta, yang disebabkan penurunan pajak 
penghasilan badan terutang.

  Utang lain-lain. Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami penurunan sebesar 25,9% menjadi 
Rp7.696 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp10.391 juta, terutama disebabkan 
pembayaran atas sebagian utang lain-lain kepada ANTAM yang timbul dari pengurusan izin-izin penambangan batu 
granit dan pengalihan izin penambangan dari ANTAM kepada Perseroan.

  Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami 
penurunan sebesar 77,0% menjadi Rp809 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 
Rp3.524 juta, yang disebabkan pembayaran bonus tahun 2011 di tahun 2012.

  Utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan 
sehubungan dengan pembelian alat berat yang dibiayai melalui fasilitas sewa pembiayaan dari PT Orix Indonesia 
Finance. Keterangan mengenai fasilitas sewa pembiayaan tersebut dapat dilihat pada Bab Keterangan Tentang 
Perseroan Sub-bab Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.

  Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat. Cadangan jaminan 
pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami 
peningkatan sebesar 27,7% menjadi Rp12.158 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 
Rp9.519 juta, yang berasal dari setoran retribusi DJPL dan DKTM atas penjualan batu granit Perseroan pada  
tahun 2012.
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7.6.3.	 Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013:

dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 31	Desember

2011 2012 2013
Modal ditempatkan dan disetor penuh 334.161 66.832 66.832 
Tambahan modal disetor - bersih 3.504 9.853 9.853 
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas 

perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia 
untuk dijual - bersih 155 (78) (195)

Saldo laba (akumulasi kerugian) (275.014) 18.203 35.073 
Jumlah	Ekuitas	-	Bersih 62.806	 94.810	 111.563

Posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar 17,7% menjadi Rp111.563 juta 
dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp94.810 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal 
dari laba bersih tahun berjalan tahun 2013. 

Posisi tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 51,0% menjadi Rp94.810 juta 
dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp62.806 juta, yang terutama disebabkan oleh hal-hal 
berikut:

  Modal ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2012 
mengalami penurunan sebesar 80,0% menjadi Rp66.832 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 
sebesar Rp334.161 juta, yang disebabkan perubahan nilai nominal saham Kelas A dari Rp250 per saham menjadi 
Rp50 per saham dan nilai nominal saham Kelas B dari Rp50 per saham menjadi Rp5 per saham dalam rangka kuasi 
reorganisasi yang telah disetujui RUPSLB tanggal 13 September 2012.

  Tambahan modal disetor - bersih. Tambahan modal disetor - bersih pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami 
peningkatan sebesar 181,2% menjadi Rp9.853 juta dibandingkan saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 
Rp3.504 juta, sebagai akibat dari pelaksanaan kuasi reorganisasi.

  Saldo laba (akumulasi kerugian). Saldo laba pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp18.203 juta jika dibandingkan 
dengan saldo akumulasi kerugian pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp275.014 juta, sebagai akibat dari 
pelaksanaan kuasi reorganisasi dan laba bersih tahun 2012.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013:
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7.7.	 	 LIKUIDITAS	DAN	SUMBER	PERMODALAN

7.7.1.	 Likuiditas	dan	Sumber	Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk membiayai belanja modal dan modal kerja Perseroan. Sumber likuiditas 
utama Perseroan adalah arus kas dari aktivitas operasi. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang 
diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, 
kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Prospektus ini 
diterbitkan. 

7.7.2.	 Analisis	Laporan	Arus	Kas

Tabel berikut menyajikan ringkasan dari arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2011, 2012 dan 2013: 

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
Arus kas bersih dari aktivitas operasi 23.053 21.646 24.342
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi  (164)  (2.706) (98)
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan  (27.036)  (11.148) (7.514)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas  (4.146) 7.792 16.730
Kas dan setara kas pada awal tahun 29.631 25.485 33.277
Kas dan setara kas pada akhir tahun 25.485 33.277 50.007

Arus	kas	bersih	dari	aktivitas	operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, 
pembayaran kepada pihak ketiga dan atas beban operasional, penerimaan atas pendapatan keuangan, serta pembayaran 
pajak penghasilan dan beban keuangan.

Pada tahun 2013, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp146.911 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar 
Rp88.604 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp22.429 juta dan pembayaran kepada pihak ketiga dan atas 
beban operasional sebesar Rp7.281 juta. Setelah memperhitungkan penerimaan dari pendapatan keuangan dan pembayaran 
pajak penghasilan dan beban keuangan, arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp24.342 juta untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Pada tahun 2012, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp147.048 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar 
Rp87.920 juta dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp20.309 juta dan pembayaran kepada pihak ketiga dan atas 
beban operasional sebesar Rp8.444 juta. Setelah memperhitungkan penerimaan dari pendapatan keuangan dan pembayaran 
pajak penghasilan dan beban keuangan, arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp21.646 juta untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Arus	kas	bersih	untuk	aktivitas	investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari perolehan dan penerimaan dari penjualan aset tetap serta 
pembayaran jaminan sewa pembiayaan.

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp98 juta pada tahun 2013, Rp2.706 juta pada tahun 2012 dan Rp164 juta 
pada tahun 2011 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk perolehan aset tetap dan sewa pembiayaan serta penerimaan 
dari penjualan aset tetap. 

Arus	kas	bersih	untuk	aktivitas	pendanaan

Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar Rp7.514 juta yang terdiri dari pembayaran utang sewa 
pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp2.182 juta dan Rp201 juta, serta pembayaran 
dividen sebesar Rp5.131 juta.
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Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2012 sebesar Rp11.148 juta yang terdiri dari pelunasan obligasi kepada 
pihak ketiga sebesar Rp9.986 juta, serta pembayaran utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen masing-
masing sebesar Rp695 juta dan Rp467 juta.

Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2011 sebesar Rp27.036 juta yang merupakan pembayaran atas 
pinjaman kepada pihak ketiga.

7.8.	 	 BELANJA	MODAL	

Secara historis, Perseroan membiayai belanja modal berupa mesin dan alat berat serta kendaraan melalui arus kas dari 
aktivitas operasi dan fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk 
periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	dan	keterangan	 Untuk	tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2011 2012 2013
Mesin dan alat berat 44 10.069 17
Peralatan kantor 120 39 68
Kendaraan - 886 13
Jumlah	belanja	modal 164 10.994 98

7.9.	 	 KUASI	REORGANISASI

Perseroan mengalami defisit yang signifikan sejak krisis keuangan dan perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998, 
terutama disebabkan penghapusan sebagian besar piutang debitur yang tidak dapat tertagih, sehingga mengakibatkan 
Perseroan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para bank kreditur. Pada tanggal 
31 Maret 2012, Perseroan memiliki akumulasi kerugian yang signifikan sebesar Rp271.126.605.875.

Perseroan melaksanakan kuasi reorganisasi efektif pada tanggal 31 Maret 2012 dengan mengacu pada Pernyataan Standar 
Akuntansi keuangan (PSAK) No. 51 (Revisi 2003), yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB yang 
diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2012. RUPSLB tersebut diaktakan dengan Akta RUPSLB Ketiga No. 30 tanggal  
29 Agustus 2012 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perseroan berkeyakinan bahwa kuasi reorganisasi tersebut akan memberikan dampak positif dan prospek yang baik terhadap 
Perseroan di masa mendatang, antara lain:

-  Memulai awal yang baik dengan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani dengan defisit 
masa lampau;

-  Meningkatkan kemampuan dalam perolehan pendanaan dalam rangka pengembangan dan ekspansi usaha;
-  Memampukan pembayaran dividen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
-  Meningkatkan minat dan daya investor untuk memiliki saham Perseroan sehingga dapat meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham Perseroan.

Perseroan melaksanakan kuasi reorganisasi dengan urutan sebagai berikut:

1.   Eliminasi saldo defisit dengan selisih penilaian kembali aset dan liabilitas.
  Eliminasi saldo defisit dengan selisih penilaian kembali aset dan liabilitas pada tanggal 31 Maret 2012 sebesar 

Rp9.954.419.275 yang berasal dari: (i) selisih nilai wajar aset tetap sebesar Rp10.841.171.418, (ii) selisih nilai wajar 
properti investasi sebesar (Rp380.283.000) dan (iii) selisih penilaian nilai wajar persediaan sebesar (Rp506.469.143).

2.   Eliminasi saldo defisit dengan laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia 
untuk dijual-bersih. 

  Eliminasi defisit dengan laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk 
dijual-bersih pada tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp192.145.000.

3.   Eliminasi saldo defisit dengan tambahan modal disetor.
  Eliminasi saldo defisit dengan tambahan modal disetor pada tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp3.504.064.650.
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4.   Eliminasi saldo defisit dengan modal ditempatkan dan disetor.
  Saldo defisit sebelum kuasi reorganisasi pada tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp271.126.605.875 setelah dieliminasi 

dengan selisih penilaian kembali aset dan liabilitas, laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset 
keuangan yang tersedia untuk dijual-bersih dan tambahan modal disetor yang seluruhnya sebesar Rp13.650.628.925, 
maka sisa saldo defisit sebesar Rp257.475.976.950 dieliminasi dengan penurunan modal ditempatkan dan disetor 
sebesar Rp267.329.120.000, sehingga menghasilkan tambahan modal disetor baru sebesar Rp9.853.143.050.

7.10.		 MANAJEMEN	RISIKO	

Sebagaimana diuraikan pada Bab Risiko Usaha, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko pasar tertentu seperti risiko 
harga bahan baku, risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kebijakan 
lindung nilai untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, Perseroan dapat melakukan hal tersebut di masa mendatang. Selain 
itu, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko-risiko tertentu terkait dengan lini kegiatan usaha Perseroan, seperti risiko 
operasional, likuiditas dan kredit, yang dipantau dan dikelola oleh Perseroan melalui berbagai kebijakan, prosedur dan proses. 
Objektif Peseroan dalam manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa Perseroan memahami, mengukur 
serta memonitor berbagai risiko yang timbul dan Perseroan mematuhi, sejauh dapat dilaksanakan dengan praktis, kebijakan 
dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menanggapi risiko-risiko tersebut.

•  Risiko	Kredit	dan	Likuiditas
Manajemen risiko yang telah diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:
1)  Transaksi penjualan kepada pelanggan baru yang bersifat perorangan hanya dilakukan dengan pembayaran 

secara tunai, sedangkan untuk pelanggan baru yang berbentuk badan hukum diberikan batas pembayaran 
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

2)  Jumlah pasokan batu kepada pelanggan ditentukan berdasarkan, dan dibatasi oleh, tingkat kelancaran 
pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihan sebelumnya.

3)  Transaksi penjualan tertentu dilakukan dengan kontrak dan uang muka.

•  Risiko	Operasional
Manajemen risiko yang telah diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut:
1)  Menyiapkan backup dan Disaster Recovery Plan yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas 

sistem aplikasi utama Perseroan, baik dari sisi hardware dan software.
2)  Menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
3)  Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perseroan sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat menghindarkan/ 

mengurangi potensi penyimpangan.
4)  Adanya penilaian kinerja yang fair dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.

•  Risiko	Pasar
  Risiko pasar yang melekat kepada Perseroan adalah risiko mata uang asing, di mana Perseroan melakukan transaksi 

dalam mata uang asing dan memiliki aset dan libilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing. Walaupun 
demikian Perseroan belum menerapkan manajemen risiko atas risiko pasar.

  Disamping faktor risiko terukur di atas, Perseroan memiliki risiko ketidakpastian yang meliputi risiko persaingan usaha, 
risiko berakhirnya cadangan batu granit, risiko perpanjangan izin usaha pertambangan, risiko kebijakan dan peraturan 
Pemerintah yang dapat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kinerja Perseroan.

•  Risiko	Persaingan	Usaha
  Risiko persaingan usaha terutama menyangkut jumlah pesaing/kompetitor usaha yang memiliki izin konsesi atau 

hak pengelolaan, tingkat permintaan pasar serta jumlah cadangan batu granit. Perseroan telah melakukan investasi 
pembelian mesin produksi baru untuk penambahan kapasitas produksi ke depan. Penambahan kapasitas produksi ini 
akan memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya baik untuk pasar 
domestik maupun pasar ekspor.

•  Risiko	Penurunan	Cadangan	Batu	Granit
  Cadangan batu granit yang tersedia akan menurun sejalan dengan kebutuhan produksi dan penjualan Perseroan. 

Jumlah cadangan batu Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 berkisar 6,5 juta ton. Untuk memelihara kinerja 
dan kelangsungan usaha, Perseroan perlu mencari sumber cadangan baru maupun melakukan diversifikasi usaha 
lain.
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•  Risiko	Perpanjangan	Izin	Usaha	Pertambangan
  Perseroan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) secara langsung berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Bintan No. 260/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, dan telah memperoleh persetujuan atas perpanjangan 
IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 232/IV/2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) Operasi Produksi Kepada PT Mitra Investindo Tbk., yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, dengan 
luas konsesi 63,72 ha. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, IUP tersebut berlaku untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. Atas kontribusi Perseroan terhadap pendapatan daerah dan 
pelaksanaan Corporate Social Responsibility (“CSR”) yang berkelanjutan, Perseroan yakin dapat terus memelihara 
perijinan hingga paska tambang.

•  Risiko	Kebijakan	dan	Peraturan	Pemerintah
  Industri penambangan dan sumber daya mineral merupakan salah satu industri yang banyak ditentukan oleh kebijakan 

pemerintah. Sebagai bagian dari praktik Good Corporate Governance (”GCG”), Perseroan memonitor dan mematuhi 
serta mengelola setiap perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah agar dapat mempertahankan usahanya.
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VIII.		RISIKO	USAHA	

Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, 
maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang 
dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko 
usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan 
terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan. Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan 
dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko 
terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan.

Risiko	terkait	cadangan	dan	sumber	daya

Cadangan batu granit dan minyak akan berkurang seiring dengan kegiatan penambangan dan dapat habis sebelum izin 
usaha pertambangan berakhir. Oleh karena itu, potensi pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan dan IBN di masa yang akan 
datang akan bergantung pada kemampuan Perseroan dan IBN untuk memperoleh tambahan cadangan di wilayah eksplorasi 
dan mengkonversi sumber daya yang ada menjadi cadangan yang dapat ditambang secara ekonomis sebelum berakhirnya 
masa berlaku izin usaha pertambangan. Tidak ada jaminan bahwa cadangan baru akan ditemukan, dibuktikan atau diperoleh 
sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya, tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan 
dan IBN akan mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk memperluas kegiatan operasinya. Kegagalan Perseroan untuk 
meningkatkan cadangan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan 
dan IBN.

Perkiraan cadangan terbukti dan terkira IBN yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan LAPI-ITB tertanggal 
19 Maret 2014	atas dasar data geologi, pengetahuan, pengalaman dan praktek industri yang tersedia pada saat laporan 
tersebut diterbitkan. Perkiraan tersebut dapat berubah secara signifikan seiring bertambahnya data geologi, teknologi maupun 
perubahan kondisi ekonomi. Penyesuaian terhadap informasi cadangan terbukti dan terkira akan mempengaruhi rencana 
pengembangan dan penambangan serta dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi 
dan prospek usaha Perseroan dan IBN.

Risiko	terkait	kegiatan	usaha	baru

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari PUT I untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang 
bergerak di bidang penambangan minyak dan gas. Sebelum melakukan investasi, Perseroan melakukan uji tuntas meliputi 
aspek bisnis, keuangan, pajak, akuntansi, lingkungan dan hukum. Uji tuntas yang dilakukan oleh Perseroan bergantung pada 
sumber daya yang tersedia, termasuk informasi yang diberikan oleh pihak penjual maupun target akuisisi, dan, dalam beberapa 
hal, uji tuntas yang dilakukan oleh pihak ketiga. Uji tuntas yang dilaksanakan tersebut mungkin tidak dapat mengungkapkan 
atau menunjukan seluruh fakta relevan yang mungkin diperlukan atau membantu dalam mengevaluasi peluang investasi 
tersebut. Uji tuntas tersebut tidak dapat menjamin kesuksesan investasi. Selanjutnya, investasi di bidang minyak dan gas 
melibatkan bisnis, peraturan atau hukum yang kompleks sehingga akan lebih sulit untuk dikelola. Tidak ada jaminan bahwa 
Perseroan dapat dengan sukses mengintegrasikan kegiatan usaha baru tersebut. Kinerja yang buruk atas kegiatan usaha 
baru dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Risiko	terkait	rencana	eksplorasi	dan	eksploitasi

IBN sebagai pemegang TAC Linda Sele memproduksi 72.667 barrel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2013 dan berencana untuk meningkatkan produksi minyak mentah pada tahun 2014 melalui kegiatan work over dan 
pengeboran sumur baru. Sebelum IBN dapat melaksanakan rencana ekspansi tersebut, IBN diwajibkan menyampaikan 
rencana pengembangan lapangan atau Program of Development (“POD”) beserta rencana kerja dan anggaran (“W&BP”) 
sebelumnya kepada Pertamina. Proposal tersebut mencakup aspek teknik, ekonomis serta keselamatan dan kesehatan kerja. 
Pengkajian dan persetujuan POD umumnya mulai diproses sejak diterimanya POD secara lengkap namun proses dapat 
tertunda apabila terdapat permintaan data tambahan. Dalam memberikan persetujuan, Pertamina akan mempertimbangkan 
beberapa faktor, antara lain rekam jejak kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan, keekonomisan proyek baru yang akan 
dikembangkan, kesinambungan produksi dan dampak ekonomi dari wilayah kerja atau blok migas baru. Tidak ada jaminan 
bahwa setiap POD dan W&BP akan selalu memperoleh persetujuan Pertamina dalam waktu yang ditentukan. 
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Kegiatan pengembangan dan produksi yang telah memperoleh persetujuan Pertamina memiliki beberapa risiko antara lain:
- peningkatan biaya pengembangan, tingkat produksi yang lebih rendah atau biaya operasional yang lebih tinggi sehingga 

dapat mengakibatkan rencana ekspansi memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah daripada yang diharapkan;
- kemungkinan penurunan harga minyak pada saat siap jual sehingga dapat menyebabkan ekspansi usaha menjadi tidak 

ekonomis;
- kondisi atau perubahan yang tidak terduga yang dapat menghambat pelaksanaan rencana ekspansi, termasuk kondisi 

cuaca, kondisi struktur geologi, masalah sosial dan komunitas di sekitar lapangan serta kerusakan peralatan dan mesin 
pada saat digunakan.

Kemungkinan kegagalan IBN untuk memulai dan/atau memperluas kegiatan operasional dan ekspansi produksi dapat 
berdampak negatif terhadap hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

Risiko	terkait	izin,	perjanjian	dan	persetujuan	yang	dibutuhkan	dalam	menyelenggarakan	kegiatan	penambangan

Perseroan dan IBN untuk menjalankan kegiatan usahanya memerlukan izin-izin dan persetujuan, antara lain perizinan dari 
Pemerintah Pusat, Regional atau Daerah dan persetujuan yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, investasi, 
ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, transportasi, penggunaan pelabuhan serta perizinan umum lainnya. 
Perseroan dan IBN diwajibkan memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan sebelum habis masa berlakunya dan 
juga mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan. Kegagalan dalam memperoleh izin dan persetujuan tersebut 
dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan IBN dan rencana ekspansi. Jika pihak yang berwenang 
mencabut atau menolak menerbitkan atau memperbaharui izin dan persetujuan yang diperlukan, maka hal tersebut dapat 
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan IBN.

Terdapat kemungkinan bahwa izin pertambangan yang diterbitkan untuk Perseroan dan IBN tumpang tindih dengan wilayah 
pertambangan milik pihak lain, wilayah kawasan hutan atau perizinan lain selain kegiatan pertambangan yang juga memiliki 
kepentingan untuk memanfaatkan tanah dan sumber daya lainnya di wilayah yang sama. Sebagai contoh, Kementerian 
Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 124.775 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  
± 86.663 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 1.834 Hektar di Propinsi Kepulauan 
Riau (“Kepmen 463/2013”), dimana WIUP OP Perseroan yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Bintan mengalami 
perubahan status dari sebelumnya bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, yang mana Perseroan menjadi wajib untuk 
mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”). Perseroan tengah mengajukan permohonan untuk 
memperoleh IPPKH kepada Kementerian Kehutanan untuk dapat melanjutkan kegiatan pertambangan. Berdasarkan 17 ayat 
(1) huruf b, Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013), 
Perseroan dapat diancam dengan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun, serta 
pidana denda paling sedikit Rp20.000 juta dan paling banyak Rp50.000 juta, ditambah sanksi administratif berupa paksaan 
Pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin apabila Perseroan tetap melanjutkan kegiatan usaha pertambangan di atas 
wilayah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan berdasarkan Kepmen 463/2013 selama Perseroan belum memperoleh 
IPPKH dari Menteri Kehutanan.

Kebijakan Pemerintah lain yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertambangan adalah kebijakan rekonsiliasi IUP, yang 
pertama kali dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Mei 2011 oleh  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (“Ditjen 
Minerba”), yang bertujuan untuk mendata seluruh IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat propinsi 
atau kabupaten/kota (“Pemda”). Rekonsiliasi tersebut kembali diadakan pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan  
14 November 2012. Untuk mendukung proses rekonsiliasi, Pemda menyampaikan seluruh IUP yang diterbitkan beserta 
dokumen pendukungnya (seperti Izin Kelayakan Lingkungan atau bukti pembayaran royalti/iuran tetap) untuk dievaluasi oleh 
Ditjen Minerba. Penyampaian IUP juga dapat dilakukan oleh pemegang IUP secara langsung kepada Ditjen Minerba. 

Berdasarkan proses evaluasi tersebut, IUP dikelompokkan menjadi IUP Clean and Clear (“C&C”) dan IUP Non-Clean and Clear 
(Non-C&C), dimana IUP yang berstatus C&C dituangkan ke dalam Clean and Clear List (“C&C List”). Kemudian para pemegang 
IUP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat C&C berdasarkan C&C List tersebut. Status C&C sangat 
diperlukan untuk mendapatkan IPPKH, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang 
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-
II/2013 tahun 2013, salah satu persyaratan untuk mengajukan IPPKH adalah pertimbangan teknis dari Ditjen Minerba. Ketentuan 
tentang pemberian teknis tersebut, diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 216 K/30/DJB/2014 
tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara, 
dimana terdapat ketentuan bahwa salah satu persyaratan dokumen yang harus dipenuhi adalah sertifikat C&C. 
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Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih dalam proses untuk memperoleh status Clean and 
Clear atas WIUP Perseroan di Ditjen Minerba.

Risiko	terkait	kebijakan	Pemerintah	di	bidang	pertambangan

Industri penambangan merupakan industri strategis di Indonesia yang pengelolaannya diatur dan dilindungi oleh Pemerintah 
melalui Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perdagangan dan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, Pemerintah Daerah dimana wilayah penambangan berada dapat menetapkan 
peraturan yang dapat mempengaruhi operasional penambangan. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah 
menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri penambangan di Indonesia. 
Dalam beberapa kasus, hukum-hukum dan peraturan baru tersebut tidak memiliki peraturan pelaksanaan atau bertentangan 
dengan peraturan yang telah ada sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam penerapan undang-undang maupun 
peraturan baru. Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman banyak pihak termasuk pihak swasta, 
Kementerian dan Pemerintah Daerah dan dapat menghambat berlangsungnya kegiatan penambangan. Tidak ada jaminan 
bahwa ketidakpastian serupa tidak akan terjadi dengan izin yang dimiliki Perseroan dan IBN sebagai akibat dari peraturan dan 
regulasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat menghambat kegiatan eksplorasi dan ekploitasi Perseroan 
dan IBN yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan IBN.

Sebagai contoh ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah terakhir kali oleh PP Minerba mewajibkan peningkatan nilai 
tambah bagi komoditas tambang dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, yang juga mengikat bagi 
Perseroan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No. 1/2014, yang mewajibkan 
Pemegang IUP OP dengan komoditas batuan untuk melakukan pengolahan terhadap hasil tambang batuan sampai dengan 
batasan tertentu. Khusus untuk komoditas granit, batasan minimum pengolahan yang harus dipenuhi adalah pemilahan ukuran 
atau pemotongan. Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan  
No. 4/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, yang mengatur 
bahwa granit yang tidak diolah dengan cara pemilahan ukuran atau pemotongan, tidak dapat diekspor. Pengeksporan pun 
hanya dapat dilakukan setelah Perseroan mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Minerba, dan telah mendapatkan pengakuan 
sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. 

Contoh peraturan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan 
dan secara umum, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan regulasi yang mempengaruhi industri pertambangan tidak akan 
diterbitkan atau dicabut secara mendadak sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Risiko	terkait	fluktuasi	harga	komoditas

Harga penjualan batu granit yang diproduksi oleh Perseroan  ditentukan atau dipengaruhi oleh biaya produksi dan harga jual 
produk kompetitor di wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Tidak ada patokan harga batu granit khusus yang dijadikan acuan 
Perseroan dalam menetapkan harga jual. Setelah PUT I ini, Perseroan akan memiliki Entitas Anak yang melakukan kegiatan 
usaha di bidang penambangan migas sebagai bagian dari strategi Perseroan dalam mendiversifikasikan kegiatan usahanya. 
Harga minyak mentah yang dijual oleh IBN ke Pertamina berpatokan pada ICP (Indonesia Crude Price) sangat dipengaruhi 
oleh harga minyak global yang sensitif terhadap perubahan tingkat produksi minyak, pola permintaan dan konsumsi minyak, 
serta perubahan ekonomi global. Baik harga batu granit maupun harga minyak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar 
kendali Perseroan dan IBN, antara lain cuaca, permasalahan distribusi dan perburuhan. Penurunan harga batu granit atau 
minyak yang berkelanjutan atau substansial dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek 
usaha Perseroan.

Risiko	terkait	karyawan	terampil	dan	bermutu

IBN saat ini memperkerjakan Sugi Handoko yang merupakan Direktur yang memiliki pengalaman selama lebih dari  
25 tahun dan kompetensi teknis di sektor industri minyak dan gas. Industri migas merupakan salah satu industri strategis 
yang diselenggarakan dengan menggunakan tenaga kerja terampil dan bermutu. Seiring dengan meningkatnya kegiatan 
eksplorasi migas di Indonesia, kebutuhan akan tenaga kerja terampil untuk industri ini sangat besar sehingga persaingan 
untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan bersertifikat semakin ketat. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan 
dapat menarik dan mempertahankan karyawan terampil dan bermutu di masa mendatang. Kesulitan Perseroan untuk menarik 
dan mempertahankan karyawan terampil dan kompeten di masa depan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, 
kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan IBN.
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Risiko	 terkait	 kemungkinan	 timbulnya	 pertentangan	 kewenangan	 antar	 instansi	 yang	memiliki	 kewenangan	 atas	
WIUP	Perseroan	

IUP hanya berlaku untuk melakukan pertambangan di dalam WIUP. Namun, batas wilayah kabupaten/kota atau propinsi 
dimana WIUP berlokasi dapat mengalami penggabungan atau pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tersebut dapat 
menimbulkan kesulitan dalam menetapkan instansi pemerintah mana yang memiliki kewenangan atas IUP yang terbit sebelum 
terjadinya penggabungan atau pemekaran wilayah. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak menetapkan 
prosedur formal yang harus ditempuh untuk mengubah IUP pada saat terjadinya penggabungan atau pemekaran wilayah 
dimana IUP berada. Apabila penggabungan atau pemekaran wilayah terjadi atas wilayah dimana IUP berada, tidak dapat 
dipastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh atau mengajukan perubahan yang diperlukan terhadap IUP atau memenuhi 
kewajiban pelaporan yang diatur di dalam IUP sebagai akibat dari tidak adanya prosedur formal yang dapat ditempuh.

Risiko	terkait	lingkungan	hidup

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan 
Hidup”) yang mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2009, kegiatan penambangan termasuk dalam kriteria usaha yang berdampak 
penting pada lingkungan hidup yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”). Dokumen AMDAL 
memuat antara lain pengaturan pembuangan bahan zat di udara dan air, pengelolaan dan manajemen bahan dan limbah 
berbahaya, kualitas dan ketersediaan air tanah, pemeliharaan tumbuhan dan kehidupan liar serta reklamasi setelah kegiatan 
penambangan selesai. AMDAL tersebut merupakan dokumen persyaratan untuk mendapatkan Izin Lingkungan sebelum 
Perseroan mendapatkan izin operasional dan mulai menjalankan kegiatan usaha. Pelanggaran di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif, terdiri atas teguran tertulis, paksaan Pemerintah, pembekuan 
Izin Lingkungan atau pencabutan Izin Lingkungan serta denda yang material. Selanjutnya, persyaratan terhadap kepatuhan 
dapat meningkat secara material dengan diberlakukannya peraturan atau perundang-undangan baru atau adanya perubahan 
interpretasi dan implementasi dari peraturan dan perundang-undangan yang ada sehingga mempengaruhi keabsahan dokumen 
AMDAL dan perizinan yang telah ada. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh persetujuan atas perubahan 
dokumen AMDAL baru dan Izin Lingkungan dapat dipertahankan. Selain itu, dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan 
hidup secara aktual dapat lebih signifikan dari yang diperkirakan dalam dokumen AMDAL. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka 
dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Risiko	terkait	keamanan

Gangguan keamanan pada fasilitas produksi merupakan salah satu kendala yang sering mengganggu kegiatan penambangan 
termasuk industri penambangan batu granit dan industri hulu migas dan gas bumi. Jenis gangguan keamanan meliputi antara 
lain pencurian atau perampokan, sengketa tanah, ancaman, perusakan material dan unjuk rasa. Selama menjalankan 
kegiatan usaha penambangan batu granit, Perseroan pernah mengalami gangguan keamanan berupa pencurian, penutupan 
akses jalan dan unjuk rasa warga sekitar tambang. Gangguan keamanan tidak pernah terjadi pada area tambang IBN, namun 
berdasarkan Laporan Tahunan yang diterbikan SKK Migas pada tahun 2012, sebanyak 1.389 kasus gangguan keamanan 
dilaporkan terjadi selama 2012 di industri hulu dan gas bumi. Tidak ada jaminan bahwa gangguan keamanan tidak akan terjadi 
atau berulang di masa mendatang. Apabila gangguan keamanan terjadi atau konflik berulang dan tidak dapat diselesaikan 
dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan IBN yang dapat berdampak pada kinerja 
dan prospek usaha Perseroan dan IBN.

Risiko	terkait	bencana	alam

Kepulauan Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosfer utama, sehingga wilayah Indonesia sangat rentan 
terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau gelobang air pasang yang bersifat 
menghancurkan. Pada tanggal 10 Januari 2012, sebuah gempa berkekuatan 7,3 melanda pesisir Sumatera dekat Banda 
Aceh. Gempa, tsunami dan aktivitas gunung berapi telah mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerusakan properti yang luas. 
Selain peristiwa geologis tersebut, Indonesia dilanda bencana alam lain seperti hujan lebat dan banjir, yang terakhir terjadi 
di Jakarta pada bulan Januari 2014. Kejadian-kejadian geologi tersebut dapat berulang di masa mendatang. Gempa yang 
signifikan atau gangguan alam lainnya pada lokasi tambang Perseroan dan IBN, lokasi pelanggan maupun lokasi proyek 
dimana Perseroan dan IBN terlibat dapat mempengaruhi kegiatan operasi serta pelanggan Perseroan dan IBN, sehingga 
dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

MANAJEMEN	PERSEROAN	MENYATAKAN	BAHWA	SEMUA	RISIKO	USAHA	YANG	DIHADAPI	OLEH	PERSEROAN	
DALAM	MELAKSANAKAN	KEGIATAN	USAHANYA	TELAH	DIUNGKAPKAN	DALAM	PROSPEKTUS.
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IX.	 KEJADIAN	DAN	TRANSAKSI	PENTING	SETELAH	TANGGAL	LAPORAN	
AUDITOR	INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha, serta arus kas 
Perseroan yang terjadi setelah Tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Mei 2014 atas laporan keuangan Perseroan 
pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), penanggung jawab Drs. Achmad 
Hidayat, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan 
keuangan dalam rangka PUT I.
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X.	 KETERANGAN	TENTANG	PERSEROAN

10.1.		RIWAYAT	SINGKAT	PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 16 September 1993 dengan nama PT Minsuco International Finance berdasarkan Akta 
Pendirian No. 280 tertanggal  16 September 1993 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang 
telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12711.HT.01.01TH.93 tertanggal 30 November 1993 
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tertanggal 29 Maret 1994, Tambahan No. 1737 (“Akta 
Pendirian”).

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Akta Pendirian pada Anggaran Dasar Perseroan telah 
mengalami beberapa perubahan, sebagai berikut:

a. Akta Berita Acara RUPSLB No. 46 tertanggal 17 April 1997, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3130 
HT.01.04.TH.97 tertanggal 28 April 1997 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 
tertanggal 23 Desember 1997, Tambahan No. 6066 (“Akta No. 46/1997”). Berdasarkan Akta No. 46/1997, para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

(i) Mengubah status Perseroan dari semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka; 
(ii) Mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000 per lembar saham menjadi sebesar Rp500 per 

lembar saham; 
(iii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal; dan 
(iv) Mengubah seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan 

UUPT 1995 dan UUPM.

b. Akta Berita Acara RUPSLB No. 51 tertanggal 22 Juni 1998, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., 
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.176.
HT.01.04.TH.98 tertanggal 7 September 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 
tertanggal 24 November 1998, Tambahan No. 6508 (“Akta No. 51/1998”). Berdasarkan Akta No. 51/1998, para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah nama Perseroan dari semula PT Minsuco International Finance Tbk. 
menjadi PT Mandiri Intifinance Tbk. dan mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang 
Nama dan Tempat Kedudukan.

c. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 15 tertanggal 9 Agustus 1999, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta No. 15/1999”), sebagaimana telah diperbaiki berdasarkan Akta Pembetulan No. 8 
tertanggal 24 Januari 2000, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, keduanya telah 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-3582 HT.01.04-TH.2000 tertanggal  
23 Februari 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tertanggal 23 Mei 2000, Tambahan 
No. 2594 (“Akta No. 8/2000”). Berdasarkan Akta No. 15/1999, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal 
sebagai berikut:
(i) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi sebesar Rp240.000.000.000 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-44/PM/1998 
tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan  
No. IX.D.4/1998”); 

(ii) Mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp500 per lembar saham menjadi sebesar Rp25 per lembar 
saham; 

(iii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal; dan
(iv) Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan: 

(i) Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang 
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan 
Publik; dan (ii) Peraturan No. IX.D.4/1998, sehingga mengubah:
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(1) Ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal;
(2) Ketentuan Pasal 7 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban mengumumkan di bursa atas 

pengeluaran pengganti surat saham untuk saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia;
(3) Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan tentang kuorum RUPS kedua dan ketiga dalam hal pengalihan 

atau penjaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan;
(4) Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan tentang kuorum RUPS kedua dalam hal pengubahan anggaran 

dasar;
(5) Pasal 27 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang kuorum RUPS kedua dalam hal penggabungan, 

peleburan, dan pengambilalihan;
(6) Menambahkan ketentuan ayat baru setelah ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang 

menjadi Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban mengumumkan di surat kabar harian 
atas perhitungan tahunan Perseroan.

 Berdasarkan Akta No. 8/2000, para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk memperbaiki ketentuan dalam 
Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan membatalkan keputusan pemegang saham untuk melakukan pemecahan 
nilai nominal saham dari semula Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 25 per lembar saham sebagaimana dinyatakan 
dalam Akta No. 15/1999. 

d. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 30 tertanggal 23 Maret 2000, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta No. 30/2000”), sebagaimana telah diperbaiki berdasarkan Akta Pembetulan No. 35 
tertanggal 19 April 2000, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, keduanya telah 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-9422 HT.01.04-TH.2000 tertanggal 
27 April 2000 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tertanggal 1 Agustus 2000, 
Tambahan No. 4134 (“Akta No. 35/2000”). Berdasarkan Akta No. 30/2000, para pemegang saham Perseroan telah 
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
(i) Mengubah nama Perseroan dari semula PT Mandiri Intifinance Tbk. menjadi PT Siwani Tri Mitra Tbk. dan mengubah 

ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan; 
(ii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

dari semula untuk bergerak di bidang jasa pembiayaan menjadi untuk bergerak dalam bidang jasa konsultasi dan 
pengembangan investasi; 

(iii) Mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp500 per lembar saham menjadi Rp200 per lembar saham 
dan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal; 

(iv) Mengubah ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang pembatasan wewenang Direksi; 
dan 

(v) Mengubah ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang kemungkinan bagi warga negara 
asing untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. 

 Berdasarkan Akta No. 35/2000, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk memperbaiki hal-hal yang 
telah diputuskan dalam Akta No. 30/2000 sebagai berikut:
(i) Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; 

dan 
(ii) Mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp200 per lembar saham menjadi sebesar Rp250 per lembar 

saham. 

e. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 28 tertanggal 23 Oktober 2001, yang dibuat dihadapan Russyanita 
Widyadeviati, S.H., pengganti dari A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-15174 HT.01.04.TH.2001 tertanggal 6 Desember 
2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tertanggal 8 Oktober 2002, Tambahan 
No. 12278 (“Akta No. 28/2001”). Berdasarkan Akta No. 28/2001, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui 
hal-hal sebagai berikut: 

(i) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp240.000.000.000 menjadi sebesar Rp960.000.000.000 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.D.4/1998; 

(ii) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp60.000.000.000 menjadi sebesar 
Rp240.000.000.000 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.D.4/1998; dan 

(iii) mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal. 
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f. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 55 tertanggal 30 Juni 2005, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, S.H., 
L.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. C-20005 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 20 Juli 2005 dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 65 tertanggal 16 Agustus 2005, Tambahan No. 785 (“Akta No. 55/2005”). Berdasarkan 
Akta No. 55/2005, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

(i) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp240.000.000.000 menjadi 
sebesar Rp300.000.000.000 tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan  
No. IX.D.4/1998; dan 

(ii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal. 

g. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 10 tertanggal 15 Maret 2006, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. C-07805 HT.01.04.TH.2006 tertanggal 17 Maret 2006 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. C-08058 HT.01.04.TH.2006 tertanggal 20 Maret 2006 
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tertanggal 23 Mei 2006, Tambahan No. 5504 
(“Akta No. 10/2006”). Berdasarkan Akta No. 10/2006, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai 
berikut:

(i) Penggabungan antara Perseroan dengan CBS dimana CBS menggabungkan diri kepada Perseroan berdasarkan 
Akta Penggabungan Usaha (Merger) No. 9 tertanggal 15 Maret 2006, yang dibuat di hadapan A. Partomuan Pohan, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta Penggabungan”); 

(ii) Mengubah nama Perseroan dari semula PT Siwani Tri Mitra Tbk. menjadi PT Mitra Investindo Tbk. dan mengubah 
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; 

(iii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Berdirinya Perseroan; 
(iv) Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan 

Usaha;
(v) Melakukan klasifikasi saham Perseroan menjadi Saham Seri A dan Saham Seri B sehingga mengubah ketentuan 

dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal; 
(vi) Mengubah ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Saham; 
(vii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 

dan 
(viii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pembubaran dan Likuidasi.

 Berdasarkan Akta Penggabungan, konsekuensi dari adanya penggabungan usaha antara Perseroan dengan CBS 
adalah sebagai berikut:

(i) Semua kegiatan usaha, aktiva dan pasiva dari CBS beralih secara hukum kepada Perseroan; 
(ii) Setiap dan semua harta kekayaan dan kewajiban dari CBS tanpa ada dikecualikan beralih karena hukum dan 

karenanya menjadi harta kekayaan Perseroan; 
(iii) Semua pemegang saham CBS karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan karena hasil penggabungan; 
(iv) CBS karena hukum akan bubar tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu; dan 
(v) Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan akan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perseroan 

terbuka.

h. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 16 tertanggal 31 Maret 2008, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-18272.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 11 April 2008, yang terdaftar di Daftar Perseroan Menkumham  
di bawah No. AHU-0026861.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 11 April 2008, yang telah diberitahukan kepada Menkumham 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-10374 tertanggal  
2 Mei 2008, yang telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0032731.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 2 Mei 
2008 dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.59 tertanggal 22 Juli 2008, Tambahan No. 12597  
(“Akta No. 16/2008”). Berdasarkan Akta No. 16/2008, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai 
berikut:

(i) Mengubah nilai nominal saham Kelas A dalam portepel dari semula sebesar Rp250 per lembar saham menjadi 
saham Kelas B dengan nilai nominal Rp25 per lembar saham; 
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(ii) Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal; dan 
(iii) Mengubah seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UUPT. 

i. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 32 tertanggal 30 Juli 2009, yang dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, 
S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02314 tertanggal 28 Januari 2010, yang terdaftar  
di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AU-0007139.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 28 Januari 2010 
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tertanggal 15 Oktober 2010, Tambahan No. 1724 
(“Akta No. 32/2009”). Berdasarkan Akta No. 32/2009, para pemegang saham Perseroan telah untuk mengubah seluruh 
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.J.1.

j. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 15 tertanggal 13 September 2012, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., 
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan  
No. AHU-60423.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 27 November 2012, yang terdaftar di dalam Daftar Perseroan 
Menkumham di bawah No. AHU-0102485.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 27 November 2012 (“Akta No. 15/2012”). 
Berdasarkan Akta No. 15/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

(i) Kuasi reorganisasi Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. XI.L.1; dan 
(ii) Melakukan pengurangan modal dasar dari semula sebesar Rp960.000.000.000 menjadi sebesar Rp192.000.000.000, 

modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp334.161.400.000 menjadi sebesar Rp66.832.280.000, 
melakukan penurunan nilai nominal saham Kelas A dari semula sebesar Rp250 menjadi sebesar Rp50 dan 
nilai nominal saham Kelas B dari semula Rp25 menjadi sebesar Rp5 sehubungan dengan pelaksanaan kuasi 
reorganisasi. 

k. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Ketiga No. 34 tertanggal 30 April 2014, yang dibuat dihadapan Himawan 
Sutanto, S.H., pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran dasarnya 
telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-02173.40.21.2014 
tanggal 20 Mei 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-60423.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 20 Mei 
2014 (“Akta No. 34/2014”). Berdasarkan Akta No. 34/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal 
sebagai berikut: 

(i) Menyetujui penggabungan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pengurangan jumlah saham terhadap 
saham Perseroan yang telah dikeluarkan/disetor dan saham yang masih dalam simpanan dengan ketentuan setiap 
4 lembar saham (lama) Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp50 menjadi 1 lembar saham Kelas A (baru) dengan 
nilai nominal sebesar Rp200 dan 4 lembar saham Kelas B (lama) dengan nilai nominal sebesar Rp5 menjadi  
1 saham Kelas B (baru) dengan nilai nominal Rp20; dan 

(ii) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha 
di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Untuk mencapai 
maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama penunjang: 

a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu: 

(i) Pertambangan umum, termasuk kegiatan penggalian, pengolahan dan pemasaran lainnya; 
(ii) Pengangkutan darat dan sungai untuk orang dan barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain; 
(iii) Pertanian, yang meliputi perkebunan, peternakan dan perikanan darat/laut; dan 
(iv) Pembangunan, meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, 

instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan gedung. 

b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu: 

(i) Perdagangan umum, meliputi impor, ekspor antar pulau/daerah serta lokal, baik untuk perhitungan sendiri, maupun 
grosir, distributor, perwakilan atau agen dari perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk berbagai 
macam barang dagangan; 
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(ii) Jasa pada umumnya antara lain jasa konsultan pengembangan bisnis dan manajemen kecuali jasa di bidang 
hukum dan pajak; 

(iii) Kehutanan; dan 
(iv) Industri, meliputi pakaian jadi, furnitur, industri bahan bangunan, makanan dan minuman, industri perkayuan dan 

penggergajian kayu lapis. 

Perseroan berkantor pusat di Menara Karya Lantai 7, Unit A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, Telp. (021) 
5794 4438, Faks. (021) 5794 4432.

Berikut merupakan beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana 
Saham Perseroan : 

Tanggal Keterangan
22 Juni 1998 Perseroan berganti nama menjadi PT Mandiri Intifinance Tbk. berdasarkan Akta No. 51/1998.

9 Agustus 1999 Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp100.000.000.000 
menjadi sebesar Rp20.000.000.000 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.D.4/1998 
dan pengubahan nilai nominal per lembar saham dari semula sebesar Rp500 menjadi sebesar 
Rp25 yang telah disetujui RUPSLB tertanggal 9 Agustus 1999 sebagaimana ternyata dalam Akta  
No. 15/1999.

24 Januari 2000 Perseroan melakukan perbaikan atas perubahan nominal saham dari Rp25 per saham menjadi 
Rp500 per saham sebagaimana sebelumnya disetujui berdasarkan Akta No. 15/1999 dengan 
mengubah kembali nilai nominal saham dari Rp25 per saham menjadi Rp500 per saham, 
sebagaimana disetujui berdasarkan RUPSLB tertanggal 24 Januari 2000 sebagaimana ternyata 
dalam Akta No. 30/2000.

23 Maret 2000 Perseroan melakukan perubahan nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp200 per saham 
dan melakukan perubahan nama menjadi PT Siwani Tri Mitra Tbk. yang telah disetujui RUPSLB 
tertanggal 23 Maret 2000 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 30/2000.

19 April 2000 Perseroan melakukan perubahan nominal saham dari Rp200 per saham menjadi Rp250 per 
saham dan telah disetujui RUPSLB tertanggal 19 April 2000 sebagaimana ternyata dalam Akta 
No. 35/2000.

22 Agustus 2001 Perseroan menerbitkan sebanyak 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) saham baru tanpa 
HMETD atau 75,0% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah 
penerbitan saham tanpa HMETD dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham yang seluruhnya 
diambil bagian oleh L&M Group Investment Ltd. dan telah disetujui oleh pemegang saham dalam 
RUPSLB tertanggal 22 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 28/2001. Penerbitan 
saham baru tanpa HMETD merupakan kompensasi tagihan piutang L&M Group Investment Ltd. 
kepada Perseroan sebesar USD56.000.000. 

Para pemegang saham Perseroan juga menyetujui pembatalan pencatatan seluruh saham 
Perseroan di Bursa Efek Surabaya.

30 Juni 2005 Perseroan menerbitkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru tanpa 
HMETD atau 20,0% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah 
penerbitan saham tanpa HMETD dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham yang seluruhnya 
diambil bagian oleh Money Around International Ltd. dan telah disetujui oleh pemegang saham 
dalam RUPSLB tertanggal 30 Juni 2005 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 55/2005. Penerbitan 
saham baru tanpa HMETD merupakan bagian dari restrukturisasi utang dengan cara konversi 
sebagian utang Perseroan kepada Money Around International Ltd. sebesar Rp60.000 juta  
menjadi saham.
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Tanggal Keterangan
15 Maret 2006 Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan CBS dan berganti nama menjadi PT Mitra 

Investindo Tbk. serta melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi usaha penambangan 
batu granit dan telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB tertanggal 15 Maret 
2006 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 10/2006. Transaksi penggabungan usaha ini telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau 
Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, UUPT 1995, serta Peraturan Pemerintah No. 27 
Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

13 September 2012 Perseroan melakukan kuasi reorganisasi untuk menghilangkan saldo defisit dan memperkuat 
struktur permodalan dan telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB tertanggal  
13 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 15/2012.

30 April 2014 Perseroan melakukan Reverse Stock Split dengan rasio setiap 4 (empat) saham Perseroan yang 
terdiri dari (i) saham kelas A dengan nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) dan (ii) saham 
kelas B dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) akan menjadi 1 (satu) saham masing-masing 
dengan nilai nominal sebagai berikut (i) saham kelas A menjadi bernilai nominal Rp200 (dua 
ratus Rupiah) dan (ii) saham kelas B menjadi bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) dan telah 
disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB tertanggal 30 April 2014 sebagaimana ternyata 
dalam Akta No. 34/2014.

10.2.	DOKUMEN	PERIZINAN	PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin umum dan operasional yang penting bagi pelaksanaan 
kegiatan usaha Perseroan serta kegiatan operasional pertambangan Perseroan sebagai berikut:

• Izin Usaha Pertambangan 
 Perseroan telah memperoleh IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 260/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 

untuk komoditas pertambangan batu granit seluas 63,72 hektar, yang terletak di Bukti Piatu, Gunung Kijang, Bintan, 
Kepulauan Riau. IUP OP Perseroan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari sejak diterbitkannya IUP OP. 

 Perseroan telah memperoleh persetujuan atas perpanjangan IUP OP untuk komoditas pertambangan batu granit 
berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 232/IV/2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi 
Produksi Kepada PT Mitra Investindo Tbk., yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2019. 

• Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
 Perseroan telah memperoleh Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“IUTKS”) berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KP 1170 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di Dalam 
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kijang pada tanggal 13 November 2013 
untuk mengoperasikan kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi dan 
peralatan penunjang kegiatan usaha di bidang batu granit Perseroan serta dilarang dipergunakan untuk kepentingan 
umum. IUTKS Perseroan berlaku selama terminal untuk kepentingan sendiri dikelola untuk menunjang kegiatan usaha 
Perseroan di bidang pertambangan batu granit. 

 
• Izin Penanaman Modal 
 Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Tetap (“IUT”) berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 205/T/Pertambangan/

Perdagangan/2006 tertanggal 1 Maret 2006 sehubungan dengan penggabungan CBS ke dalam Perseroan pada 
tahun 2006, yang mana penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM berdasarkan Surat 
Persetujuan Penggabungan Perusahaan dan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/
Penanaman Modal Asing Menjadi Penanaman Modal Asing No. 41/V/PMA/2006. IUT Perseroan berlaku sampai dengan 
bulan Mei 2034. 



65

• Izin Kelayakan Lingkungan 
 Perseroan telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 257/V/2009 tentang 

Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batu Granit di Kecamatan Gunung Kijang oleh PT Mitra Investindo Tbk. 
tertanggal 14 Mei 2009. Berdasarkan Izin Kelayakan Lingkungan tersebut, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan 
pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup serta menyampaikan pelaporan setiap 6 bulan sekali 
terhitung sejak diterbitkannya Izin Kelayakan Lingkungan kepada Perseroan. 

• Izin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
 Perseroan telah memperoleh Izin Pemanfaatan Air Bawah tanah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman 

Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan No. 257/SK/2013 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Yang 
Bersumber Dari Air Bawah Tanah Kepada PT Mitra Investindo Tbk. tertanggal 16 Juli 2013, yang akan terus berlaku 
selama kondisi fisik air sekitar pengambilan air permukaan masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi 
teknis hidrologi dan geologi, dan Izin Pemanfaatan Air Permukaan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman 
Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan No. 258/SK/2013 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Yang 
Bersumber Dari Air Bawah Tanah Kepada PT Mitra Investindo Tbk. tertanggal 16 Juli 2013, yang akan terus berlaku 
selama kondisi fisik air sekitar pengambilan air permukaan masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi 
teknis hidrologi dan geologi, yang mana kedua perizinan tersebut mewajibkan Perseroan untuk melakukan pendaftaran 
ulang setiap 2 tahun.

 
• Jual Beli, Penggunaan, Penyimpanan, Penggunaan Sisa Peledak 
 Perseroan telah memperoleh Surat Izin No. SI/3154/IX/2009 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan 

Peledak tertanggal 7 September 2009 yang masih berlaku sampai dengan 22 Juni 2014. Untuk mengimplementasikan 
izin tersebut, Perseroan telah memperoleh Surat Izin No. SI/411/I/2014 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan 
Peledak tertanggal 15 Januari 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2014. Perseroan juga telah memperoleh 
Surat Izin No. SI/410/VII/2013 untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak tertanggal 15 Januari 2014 yang berlaku sampai 
dengan 15 Juli 2014. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan 
dan Penggunaan Bahan Peledak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan  
No. 540/Distamben-Kep/81 tertanggal 13 Juni 2009 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2014. Sedangkan, untuk 
perizinan terkait bahan peledak di tingkat daerah Kabupaten Bintan, Perseroan telah memperoleh Izin Pengangkutan, 
Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan 
dan Energi Kabupaten Bintan No. 540/Distamben-Kep/81 tertanggal 13 Juni 2009, yang masih berlaku sampai dengan 
tanggal 13 Juni 2014.

10.3.	PERKEMBANGAN	PERMODALAN	DAN	KEPEMILIKAN	SAHAM	PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 1997 telah dimuat 
dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, 
perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan 
adalah sebagai berikut:

Tahun	1997

Berdasarkan Akta No. 46/1997, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp500	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 200.000.000 100.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 120.000.000 60.000.000.000
Saham	dalam	Portepel 80.000.000 40.000.000.000
*  keterangan mengenai pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak tersedia karena Perseroan tidak pernah menyatakan susunan 

pemegang saham ke dalam akta pernyataan keputusan RUPS setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
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Berdasarkan DPS yang dikeluarkan BAE tertanggal 8 Juli 1997, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp500	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 200.000.000 100.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
1. PT Maharani Paramitra 30.600.000 15.300.000.000 25,50
2. PT Minsuco Multi Usaha 24.480.000 12.240.000.000 20,40
3. The (Poa) Tje Min 4.590.000 2.295.000.000 3,83
4. Susanti Prawinoto 1.530.000 765.000.000 1,27
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 58.800.000 29.400.000.000 49,00
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 120.000.000 60.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 80.000.000 40.000.000.000

Tahun	1999	dan	2000

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan BAE tertanggal 31 Juli 1999, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp500	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 200.000.000 100.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
1. PT Minsuco Multi Usaha 24.480.000 12.240.000.000 20,40
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 95.520.000 47.760.000.000 79,60
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 120.000.000 60.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 80.000.000 40.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 15/1999 dan Akta No. 8/2000, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan 
modal dasar Perseroan dari semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp240.000.000.000 dan mengubah nilai nominal saham dari 
semula Rp500 per saham menjadi Rp25 per saham yang kemudian diperbaiki dengan mengubah kembali nilai nominal saham 
dari Rp25 menjadi Rp500 per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp500	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 480.000.000 240.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 120.000.000 60.000.000.000
Saham	dalam	Portepel 360.000.000 180.000.000.000
*  keterangan mengenai susunan pemegang saham tidak tersedia di dalam Akta No. 15/1999 dan Akta No. 8/2000.

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan BAE tertanggal 7 Maret 2000, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp500	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 480.000.000 240.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
1. PT Minsuco Multi Usaha 24.480.000 12.240.000.000 20,40
2. PT Sarijaya Multidana 8.612.000 4.306.000.000 7,18
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 86.908.000 43.454.000.000 72,42
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 120.000.000 60.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 360.000.000 180.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 30/2000 dan Akta No. 35/2000, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai 
nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp200 per saham yang kemudian diperbaiki dengan mengubah kembali nilai 
nominal saham dari Rp200 menjadi Rp250 per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp250	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 960.000.000 240.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 240.000.000 60.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 720.000.000 180.000.000.000
*  keterangan mengenai susunan pemegang saham tidak tersedia di dalam Akta No. 30/2000 dan Akta No. 35/2000.
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Berdasarkan DPS yang dikeluarkan BAE tertanggal 31 Desember 2000, susunan pemegang saham Perseroan sebagai 
berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp250	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 960.000.000 240.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 240.000.000 60.000.000.000 100,00
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 240.000.000 60.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 720.000.000 180.000.000.000

Tahun	2001

Berdasarkan Akta No. 28/2001, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang 
semula Rp240.000.000.000 menjadi Rp960.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan 
yang semula Rp60.000.000.000 menjadi Rp240.000.000.000 yang dilakukan tanpa HMETD oleh L&M Group Investments Ltd. 
yang merupakan kompensasi tagihan piutang L&M Group Investment Ltd. kepada Perseroan sebesar USD56.000.000 sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.D.4/1998, sehingga struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp250	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 3.840.000.000 960.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 960.000.000 240.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 2.880.000.000 720.000.000.000
*  keterangan mengenai susunan pemegang saham tidak tersedia di dalam Akta No. 28/2001.

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan BAE tertanggal 31 Desember 2001, susunan pemegang saham Perseroan sebagai 
berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp250	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 3.840.000.000 960.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
1. L&M Group Investments Ltd. 320.712.000      80.178.000.000 33,41
2. Andreas Tjahjadi 2.247.000          561.750.000 0,23
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 637.041.000    159.260.250.000 66,36
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 960.000.000 240.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 2.880.000.000 720.000.000.000

Tahun	2005

Berdasarkan Akta No. 55/2005, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan 
modal disetor Perseroan yang semula Rp240.000.000.000 menjadi Rp300.000.000.000 yang dilakukan tanpa HMETD oleh 
Money Around International Ltd. yang merupakan bagian dari restrukturisasi utang dengan cara konversi sebagian utang 
Perseroan kepada Money Around International Ltd. sebesar Rp60.000 juta menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan No. IX.D.4/1998, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Rp250	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar 3.840.000.000 960.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 200.000.000 50.000.000.000 16,67
2. Money Around International Ltd. 240.000.000 60.000.000.000 20,00
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 760.000.000 190.000.000.000 63,33
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 1.200.000.	000 300.000.000.000 100,00
Saham	dalam	Portepel 2.640.000.000 660.000.000.000
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Tahun	2006

Berdasarkan Akta No. 10/2006, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk rencana penggabungan Perseroan 
dengan CBS dengan ketentuan Perseroan bertindak sebagai perusahaan yang menerima penggabungan sedangkan CBS 
bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp250	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp25	per	saham

 Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %
Modal	Dasar
Kelas	A 3.703.354.400 925.838.600.000
Kelas	B 1.366.456.000 34.161.400.000 	
Jumlah	Modal	Dasar 5.069.810.400 960.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Kelas	A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 200.000.000 50.000.000.000 7,79
2. Money Around International Ltd. 240.000.000 60.000.000.000 9,35
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 760.000.000 190.000.000.000 29,61
Jumlah	Saham	Kelas	A 1.200.000.000 300.000.000.000 46,75
Kelas	B
4. Olive Crest Corporation 1.306.456.000 32.661.400.000 50,91
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 60.000.000 1.500.000.000 2,34
Jumlah	Saham	Kelas	B 1.366.456.000 34.161.400.000 53,25
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 2.566.456.000 334.161.400.000 100,00
Saham	dalam	Portepel
Kelas	A 2.503.354.400 625.838.600.000
Kelas	B -	 -	 	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel 2.503.354.400 625.838.600.000

Tahun	2008

Berdasarkan Akta No. 16/2008, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Kelas A 
yang masih dalam portepel dari Rp250 menjadi saham Kelas B dengan nilai nominal Rp25, sehingga struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp250	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp25	per	saham

 Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %
Modal	Dasar
Kelas	A 1.200.000.000 300.000.000.000
Kelas	B 26.400.000.000 660.000.000.000 	
Jumlah	Modal	Dasar 27.600.000.000 960.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Kelas	A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 200.000.000 50.000.000.000 7,79
2. Money Around International Ltd. 240.000.000 60.000.000.000 9,35
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 760.000.000 190.000.000.000 29,61
Jumlah	Saham	Kelas	A 1.200.000.000 300.000.000.000 46,75
Kelas	B
4. Olive Crest Corporation 1.306.456.000 32.661.400.000 50,91
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 60.000.000 1.500.000.000 2,34
Jumlah	Saham	Kelas	B 1.366.456.000 34.161.400.000 53,25
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 2.566.456.000 334.161.400.000 100,00
Saham	dalam	Portepel
Kelas	A 																																			-	 																																			-	
Kelas	B 														25.033.544.000	 													625.838.600.000	 	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel 25.033.544.000 625.838.600.000
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Tahun	2012

Berdasarkan Akta No. 15/2012, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan penurunan nilai nominal 
saham Kelas A dari semula sebesar Rp250 menjadi sebesar Rp50 dan nilai nominal saham Kelas B dari semula Rp25 menjadi 
sebesar Rp5 sehubungan dengan pelaksanaan kuasi reorganisasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.L.1, 
sehingga struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp50	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp5	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %

Modal	Dasar
Kelas	A 1.200.000.000 60.000.000.000
Kelas	B 26.400.000.000 132.000.000.000
Jumlah	Modal	Dasar 27.600.000.000 192.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Kelas	A 1.200.000.000 60.000.000.000 46,76
Kelas	B 1.366.456.000 6.832.280.000 53,24
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 2.566.456.000 66.832.280.000 100,00
Saham	dalam	Portepel
Kelas	A - -
Kelas	B 25.033.544.000 125.167.720.000
Jumlah	Saham	dalam	Portepel 25.033.544.000 125.167.720.000
*   keterangan mengenai susunan pemegang saham tidak tersedia di dalam Akta No. 15/2012.

Berdasarkan DPS tertanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah 
sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp50	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp5	per	saham

Jumlah	saham %
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 200.000.000 7,79
2. Olive Crest Corporation 614.802.184 23,96
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 1.751.653.816 68,25
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 2.566.456.000 100,00

*  Berdasarkan keterangan dari BAE, perincian atas saham-saham tidak dapat dibedakan jumlah saham per seri yang dimiliki oleh masing-masing pemegang 
saham dikarenakan setiap seri saham memiliki sifat yang sama dan hanya berbeda nilai nominalnya sehingga perdagangan dan pencatatan atas saham-
saham tersebut tidak dapat lagi dibedakan menurut seri saham.

	
Tahun	2014

Berdasarkan DPS tertanggal 31 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah 
sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp50	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp5	per	saham

Jumlah	saham %
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 200.000.000 7,79
2. Olive Crest Corporation 614.802.184 23,96
3. Andreas Tjahjadi 10.025.000 0,40
4. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 1.741.628.816 67,85
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 2.566.456.000 100,00

* Berdasarkan keterangan dari BAE, perincian atas saham-saham tidak dapat dibedakan jumlah saham per seri yang dimiliki oleh masing-masing pemegang 
saham dikarenakan setiap seri saham memiliki sifat yang sama dan hanya berbeda nilai nominalnya sehingga perdagangan dan pencatatan atas saham-
saham tersebut tidak dapat lagi dibedakan menurut seri saham
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Berdasarkan Akta No. 34/2014, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menggabungkan nilai nominal saham 
yang dilakukan melalui pengurangan jumlah saham terhadap saham Perseroan yang telah dikeluarkan/disetor dan saham 
yang masih dalam simpanan dengan ketentuan : (i) setiap 4 saham Kelas A (lama) dengan nilai nominal sebesar Rp50 
menjadi 1 saham Kelas A (baru) dengan nilai nominal sebesar Rp200; dan (ii) setiap 4 saham Kelas B (lama) dengan nilai 
nominal sebesar Rp5 menjadi 1 saham Kelas B (baru) dengan nilai nominal Rp20, sehingga struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	Saham	Kelas	A	Rp200	per	saham
Nilai	Nominal	Saham	Kelas	B	Rp20	per	saham

Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal %
Modal	Dasar
Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000
Kelas	B 6.600.000.000 132.000.000.000 	
Jumlah	Modal	Dasar 6.900.000.000 192.000.000.000
Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh
Kelas	A
1. PT Surya Raya Guna Perkasa 50.000.000 10.000.000.000 7,80
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 250.000.000 50.000.000.000 38,96
Jumlah	Saham	Kelas	A 300.000.000 60.000.000.000 46,76
Kelas	B
3. Olive Crest Corporation 153.700.546 3.075.010.920 23,95
4. Andreas Tjahjadi 2.506.250 50.125.000 0,39
5. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 185.407.204 3.708.144.080 28,90
Jumlah	Saham	Kelas	B 341.614.000 6.832.280.000 53,24
Jumlah	Modal	Ditempatkan	dan	Disetor	Penuh 641.614.000 66.832.280.000 100,00
Saham	dalam	Portepel
Kelas	A - -
Kelas	B 6.258.386.000 125.167.720.000 	
Jumlah	Saham	dalam	Portepel 6.258.386.000 125.167.720.000

10.4.	PENGAWASAN	DAN	PENGURUSAN	PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 28 tertanggal 23 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Ashoya 
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-32940 tertanggal 14 Agustus 2013, yang terdaftar di Daftar 
Perseroan No. AHU-0075689.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan	Komisaris
Presiden Komisaris : Andreas Tjahjadi
Komisaris : Herman Setya Budi
Komisaris Independen : Simon Halim
Komisaris Independen : Mustofa

Direksi
Presiden Direktur : Drs. Kumari, Ak.
Direktur : Diah Pertiwi Gandhi
Direktur Tidak Terafiliasi : Ka Nen
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Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :	

10.4.1.	 Dewan	Komisaris

Andreas	Tjahjadi,	Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Engineering pada tahun 
1976 dan Master of Science di bidang Marketing pada tahun 1978, keduanya dari Northrop 
University, Inglewood, California.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2005.
 
Berpengalaman kerja sebagai pebisnis lebih dari 33 tahun di beberapa negara termasuk 
Amerika Serikat, Canada, Hongkong dan Indonesia. Saat ini beliau menjabat Direktur 
Utama di PT Berkat Artamulia Cemerlang (sejak tahun 1997) dan Direktur Eksekutif pada 
Seroja Investment Ltd., sebuah perusahaan tercatat di Singapura (sejak tahun 2014). Beliau 
mengawali karirnya sebagai seorang profesional dan bekerja di California Business and 
Industry (Real Estate Associate in Industry and Commercial Property), Northridge, California, 
Amerika Serikat (1978 - 1981) dan bekerja di North Hollywood Auto Sales and Service, 
California, Amerika Serikat (1982 - 1990). 

Simon	Halim,	Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas 
Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986 dan Magister Akuntansi dari Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2010.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006.

Berpengalaman lebih dari 27 tahun sebagai seorang konsultan keuangan dan manajemen. 
Sekarang beliau adalah seorang Partner dan CEO di perusahaan konsultan PP Arghajata 
Consulting. Beliau mengawali karirnya di tahun 1984 sebagai akuntan dan terakhir menjabat 
sebagai Executive Partner di Kantor Akuntan Publik KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan 
di tahun 1995, Direktur dan CFO PT Ariawest International (1995 - 1998), dan Partner & CEO 
di Kantor Akuntan Publik Ernst and Young Indonesia (1999 - 2005). 

Mustofa,	Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga jurusan Akuntansi pada tahun 1976. Beliau adalah Akuntan 
Publik Terdaftar.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun tahun 2006.

Berpengalaman lebih dari 28 tahun sebagai konsultan bisnis dan manajemen di berbagai 
industri khususnya untuk strategi bisnis dan manajemen keuangan. Beliau mengawali 
karirnya sebagai Konsultan Manajemen pada SGV Utomo (1977 - 1980) dan sejak 1981 
beliau membentuk KAP Mustofa dan terakhir menjabat sebagai Managing Partner Audit 
di KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim/Deloitte Touche Tohmatsu di tahun 2004. Beliau 
juga pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (1977 – 2004). Saat 
ini menjabat sebagai Komisaris Independen pada beberapa perusahaan publik antara lain  
PT Mitra Investindo Tbk., PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., PT Total Bangun Persada Tbk., 
PT Gozco Plantation Tbk. dan PT Provident Agro Tbk. Beliau aktif sebagai anggota Dewan 
Pengurus Nasional IAPI, anggota Asian Bond Fund Indonesia (ABF-BI) dan salah satu arbitrer 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
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Herman	Setya	Budi,	Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas 
Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1988. Beliau adalah seorang AAI-J (Ahli Asuransi 
Indonesia Bidang Jiwa) yang diperoleh dari DPPAI-DAI.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. 
dan Entitas Anak PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Operating Partner di PT Saratoga 
Investama Sedaya Tbk. dan Operating Partner di Saratoga Asia Fund. Mengawali karir 
sebagai Salesman di PT Surya Fortuna sebuah dealer Honda dan Chevrolet dengan posisi 
terakhir sebagai Sales Manager (1987 - 1988) dan selanjutnya bergabung di PT Asuransi 
Jiwa Miralife dengan berbagai jabatan (1988 - 1993). Kemudian bergabung di PT Astra CMG 
Life pada tahun 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Regional (1995 - 1997). Pada 
tahun 1997 - 2011 beliau menjabat sebagai Direktur dan Presiden Direktur di berbagai 
perusahaan antara lain di PT Finansia Pacifica Raya, PT Financia Multi Finance dan PT Mitra 
Pinasthika Mustika. 

10.4.2.	 Direksi

Drs.	Kumari,	Ak.,	Presiden Direktur	

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang 
Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Jogjakarta pada tahun 1988 dan Master of Business 
Administration dari University of the City of the Manila, Filipina pada tahun 1993 dan Magister 
Management dari Prasetya Mulya Business School, Jakarta pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2010.

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur dan Presiden Direktur pada berbagai perusahaan 
yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Provident Agro Tbk. dan 
Entitas Anak PT Provident Agro Tbk.

Diah	Pertiwi	Gandhi,	Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas 
Indonesia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009.

Memulai karir sebagai Junior Associate pada Chandra Motik Jusuf Jemat & Associate (1989 
- 1990), kemudian bekerja pada PT Jaya Obayashi sebagai Staff Business Development & 
Legal (1990 - 1994) dan bekerja pada PT Minsuco Konstruksindo sebagai General Affair & 
Legal Head (1994 - 1996). Sejak awal tahun 1997, bergabung dengan Perseroan sebagai 
Head Legal dan Corporate Secretary, dan diangkat sebagai Presiden Direktur selama periode 
2005 - 2009. Pernah ditugaskan sebagai Head Corporate Legal pada PT Jakarta International 
Trade Fair (2000 - 2003) dan menjabat sebagai Off-Counsel pada Sani Aminudin & Partners 
(2005 – 2012) dan Counsel pada Law Firm Bahar & Partners (2013). 
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Ka	Nen,	Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Beliau pernah kuliah jurusan manajemen di STIE 
Banjarmasin dan Universitas Widyadarma.

Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2011.

Beliau telah melewatkan lebih dari separuh karirnya bekerja pada beberapa perusahaan 
pembiayaan sebelum akhirnya bergabung dengan Perseroan pada tahun 2008 sebagai 
General Manager Kantor Operasional Bintan (2008 - 2011). Mengawali karir pada 
PT Primaswadana Perkasa Finance dengan jabatan terakhir sebagai Division Head Sales 
& Collection (1996 - 2001), kemudian bekerja pada PT Kalimas Motor Perkasa dengan 
jabatan terakhir sebagai Asisten Manajer (2001 - 2003). Beliau kemudian bergabung pada 
PT Finansia Multi Finance dengan jabatan terakhir Regional Manajer yang membawahi  
9 cabang dan 11 sub-branch di wilayah regional Kalimantan (2003 - 2008). 

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.I.6, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Komisaris dan Direksi Emiten dan 
Perusahaan Publik. 

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya dan Direksi Perseroan adalah 3 (tiga) tahun 
sejak pengangkatannya. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 

Pengangkatan Ka Nen sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Butir III.1.5 Peraturan BEI No. I-A dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi. 

Kompensasi	Dewan	Komisaris	dan	Direksi
Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berupa gaji dan tunjangan untuk tahun yang berakhir 
pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp5.672 juta, Rp6.949 juta dan Rp3.105 juta. Dasar 
penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan 
Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. 

10.4.3.	 Komite	Audit	

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 
2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Simon Halim (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota Komite Audit : Eko Santo

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Geologi dari UPN Veteran 
Jogjakarta pada tahun 1993. 

Berpengalaman lebih dari 20 tahun di sektor pertambangan, beliau mengawali karirnya sebagai 
Junior Geologist di perusahaan tambang golongan C, selanjutnya pernah bekerja sebagai Field 
Coordinator, Geology Section Chief, Kepala Teknik Tambang, Senior Geologist, dan Project 
Coordinator di beberapa perusahaan tambang sebelum bergabung dengan PT Suryaraya 
Pusaka pada tahun 2003 sebagai Mining Business Development. Saat ini beliau mengelola 
perusahaan konsultan jasa pertambangan yang didirikannya.
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Anggota Komite Audit : Sandi Rahaju

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh Doktor Ilmu Hukum (Doctor of Juridical 
Science) dari University of Technology, Sydney, Australia pada tahun 2007.

Berpengalaman kerja lebih dari 15 tahun pada berbagai perusahaan, antara lain anggota 
komite audit PT Selamat Sempurna Tbk. dan Vice President Corporate Lawyer PT Saratoga 
Investama Sedaya Tbk. Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai associate di Hendra 
Soenardi dan Rekan (2006 - 2007), associate di Pelita Harapan Law Firm (2002 - 2003), asisten 
Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung (1994 - 1999) dan sekretaris senior Taisei Corporation  
(1991-1994).

Komite Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan 
anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada 
Dewan Komisaris. 

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 15 Maret 2014, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut:

• Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain 
laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

• Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
• Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa 

yang diberikannya;
• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada 

independensi, ruang lingkup penugasan dan fee; mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup 
audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi 
bila ditugaskan lebih dari satu Akuntan Publik;

• Menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal 
maupun eksternal;

• Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 
pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau 
penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;

• Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite Audit sendiri maupun dengan 
menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) 
hari kerja setelah selesainya laporan;

• Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 
Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis 
pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan;

• Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan;
• Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan (compliance) Perseroan terhadap peraturan internal Perseroan dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
tahun;

• Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan; dan
• Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

10.4.4.	 Unit	Audit	Internal

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 
2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Unit 
Audit Internal yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2009 dan telah mengangkat Beatrice Kartika sebagai Kepala Unit 
Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 008/SK/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang 
Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit.
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Berdasarkan Piagam Audit Internal, Audit Internal dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 
berikut:

• Melaksanakan pemeriksaan/ audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan Good Corporate 
Governance dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/ kebijakan Peraturan Perusahaan yang berlaku;

• Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan prosedur serta rencana investasi Perseroan, sehubungan 
dengan risiko Perseroan;

• Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang administrasi dan keuangan, 
operasional dan pemasaran, investasi dan belanja modal, sumber daya manusia dan organisasi, serta kegiatan 
Perseroan lainnya;

• Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala unit kerja di lingkungan Perseroan;
• Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditentukan, seperti: terjaminnya keamanan informasi penting Perseroan dan penyajian laporan 
Perseroan dan kegiatan-kegiatan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan;

• Melakukan pengawasan dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap 
penyelenggaraan kegiatan Perseroan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah sesuai dengan perkembangan 
Perseroan dan biaya usaha;

• Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Komite Audit; dan
• Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

10.4.5.	 Sekretaris	Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 
tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Diah Pertiwi Gandhi sebagai Sekretaris 
Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2012. Pengangkatan ini telah ditegaskan 
kembali berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris tertanggal 28 April 2014 yang menegaskan bahwa Perseroan telah 
mengangkat Diah Pertiwi Gandhi sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2012.
 
Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

• mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
• memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan 

kondisi Perseroan;
• memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM; dan
• sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.
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10.5.	STRUKTUR	ORGANISASI	PERSEROAN

10.6.	SUMBER	DAYA	MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting atas keberhasilan Perseroan dalam 
menjalankan usahanya. Perseroan senantiasa berusaha mengoptimalisasi pengembangan sumber daya manusia dengan 
tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan pekerja serta memelihara keseimbangan kepentingan Perseroan dengan 
karyawan.

Untuk mengembangkan sumber daya manusia, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan umum, 
pengembangan kompetensi teknis dan pelatihan pendukung lainnya. Pelatihan umum diperuntukkan bagi semua level mulai 
level operator hingga manajer senior sedangkan pelatihan khusus bagi level supervisor hingga manajer senior. Pelatihan 
umum bertujuan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama tim. Pelatihan bagi level supervisor dan 
manajer bertujuan meningkatkan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan bagi para karyawan dalam bidangnya sebagai 
agen pembangunan dan pembaruan dalam pertumbuhan Perseroan ke depan.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (sekarang BPJS Kesehatan) dan upah karyawan di atas Upah Minimum Propinsi. 
Selain itu, seluruh karyawan pada unit usaha pertambangan batu granit di Bintan Perseroan tergabung dalam Koperasi 
Karyawan dan Serikat Pekerja yang didirikan pada tahun 2007. 

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2012 melalui Keputusan Direktur 
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DKI Jakarta No. 871/PP/L/X/D/2012 tertanggal 
16 Oktober 2012, yang berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014. Hal-hal 
yang diatur dalam Peraturan Perusahaan meliputi (i) pengangkatan, penempatan, pemindahan, relokasi dan promosi kerja,  
(ii) aturan waktu kerja, (iii) pengupahan dan kesejahteraan, (iv) cuti, hari libur dan izin meninggalkan pekerjaan, (v) pemeliharaan 
dan perawatan kesehatan, (vi) Jamsostek, (vii) keselamatan dan perlengkapan kerja, (viii) tata tertib kerja, (ix) pembinaan 
disiplin, (x) penyelesaian keluh kesah, dan (xi) pemutusan hubungan kerja.
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Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, jumlah Direksi dan karyawan Perseroan seluruhnya berjumlah 181 orang yang 
terdiri dari karyawan tetap dan kontrak masing-masing sebanyak 149 orang dan 32 orang. Berikut ini adalah komposisi 
karyawan Perseroan berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia:

• Komposisi karyawan Perseroan menurut status 

Keterangan 31	Desember
	 2011 2012 2013
Tetap 137 144 149
Kontrak 34 37 32
Jumlah 171 181 181

• Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan 31	Desember
	 2011 2012 2013
S1 atau lebih tinggi 20 20 20
D3 5 4 4
Non-Akademi 146 157 157
Jumlah 171 181 181

• Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Keterangan 31	Desember
	 2011 2012 2013
Direksi 3 4 4
Manajer dan Supervisor 9 9 10
Staff dan Non Staff 159 168 167
Jumlah 171 181 181

• Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia

Keterangan 31	Desember
	 2011 2012 2013
<30 tahun 49 50 48
31-40 tahun 65 72 72
41-50 tahun 44 45 45
>50 tahun 13 14 16
Jumlah 171 181 181

10.7.		TATA	KELOLA	PERUSAHAAN	YANG	BAIK	(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK dan BEI. Terkait dengan penerapan 
Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai 
dengan Peraturan BEI No. I-A dan peraturan-peraturan Bapepam dan LK terkait Komisaris Independen, Direktur Independen 
dan Sekretaris Perusahaan untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para pemegang saham, 
investor maupun regulator.

Perseroan juga telah memiliki unit audit internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan 
yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Audit Perseroan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 
kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
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10.8.		TANGGUNG	JAWAB	SOSIAL	PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan aspek penting pada strategi usaha Perseroan dalam mencapai pertumbuhan 
usaha yang berkesinambungan. Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan tanggung jawab sosial yang dapat 
mendorong terciptanya masyarakat mandiri dan sejahtera, yang mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, 
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mendukung program-program Pemerintah Daerah. Beberapa program 
tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan, antara lain pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SMA hingga 
perguruan tinggi melalui kerja sama dengan beberapa desa dan Dinas Pertambangan Kabupaten Bintan pada tahun 2012 
dan pengaspalan untuk menghubungkan jalan desa dengan jalan lintas utama wilayah Galang Batang pada tahun 2013. 
Program-progam tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
Biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan CSR pada tahun 2012 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 
Rp1.675 juta dan Rp4.368 juta.
	
Selain itu, sebagaimana diamanatkan UU Lingkungan Hidup, Perseroan mengemban tanggung jawab lingkungan dimulai dari 
pengelolaan, perlindungan hingga pelestarian lingkungan. Ketiga aspek tanggung jawab lingkungan tersebut tertuang dalam 
dokumen ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang menjadi 
acuan Perseroan dalam mengelola permasalahan lingkungan. Perseroan juga telah melaksanakan program konservasi, 
pengurangan dampak lingkungan, rehabilitasi dan penghijauan kembali area bekas tambang hingga program pemantauan 
lingkungan serta menyampaikan laporan pemantauan lingkungan secara berkala setiap semester.

Sebagai bagian dari komitmen dan jaminan atas tersedianya dana bagi pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan pasca 
penambangan, Perseroan telah mencadangkan sejumlah dana dari setiap tonase penjualan, yang ditampung dalam rekening 
bersama antara Perseroan dengan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Sebagian dana lingkungan dalam rekening 
tersebut telah digunakan pada tahun 2011 untuk program penghijauan lingkungan.

10.9.	KETERANGAN	SINGKAT	MENGENAI	PEMEGANG	SAHAM	UTAMA	BERBENTUK	BADAN	HUKUM

Perseroan memiliki 1 (satu) pemegang saham utama berbentuk badan hukum yaitu Olive Crest Corporation (”OLIVE”). Berikut 
keterangan singkat mengenai OLIVE: 

a.	 Riwayat	Singkat

OLIVE adalah suatu perusahaan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut hukum yang berlaku  
di British Virgin Island berdasarkan Memorandum of Association dan Articles of Association yang telah didaftarkan pada 
Registrar of International Business Companies sebagaimana ternyata dalam Certificate of Incorporation No. 590593 
tanggal 8 April 2004.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, OLIVE beralamat di TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, 
British Virgin Island.

b.	 Maksud	dan	Tujuan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, OLIVE merupakan perusahaan investasi.

c.	 Struktur	Permodalan	dan	Susunan	Pemegang	Saham

Berdasarkan Register of Share tertanggal 30 Juni 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham OLIVE 
terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai	Nominal	USD	1	per	saham
Jumlah	Saham Jumlah	Nilai	Nominal	(USD) %

Prestigent Ltd. 1 1 100,00
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d. Manajemen	dan	Pengawasan

Berdasarkan Resolution by the Director tertanggal 30 Juni 2010, susunan anggota pengurus OLIVE terakhir pada saat 
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

 Direktur : Brispan Ltd.

10.10.	STRUKTUR	KEPEMILIKAN	PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan adalah OLIVE.

10.11.	 HUBUNGAN	 PENGURUSAN	 DAN	 PENGAWASAN	 ANTARA	 PERSEROAN	 DENGAN	 PEMEGANG	 SAHAM		
BERBENTUK	BADAN	HUKUM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham berbentuk badan hukum dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:

Nama Perseroan OLIVE
Dewan	Komisaris Direksi Dewan	Komisaris Direksi

Andreas Tjahjadi PK - - -
Herman Setya Budi K - - -
Simon Halim KI - - -
Mustofa KI - - -
Drs. Kumari, Ak. - PD - -
Diah Pertiwi Gandhi - D - -
Ka Nen - DTT - -

Catatan:
PK : Presiden Komisaris PD : Presiden Direktur
K : Komisaris D : Direktur
KI : Komisaris Independen DTT : Direktur Tidak Terafiliasi

10.12.	KETERANGAN	TENTANG	ASET	TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai beberapa bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:	

No Jenis	 Lokasi	Alamat Ukuran Bukti	Penguasaan
1. Ruko Komplek Buana Subur Regency 

Blok A No. 33, Pasar Kemis, 
Tangerang - Banten

74 m2 Akta Jual Beli No. 987/399/Pasar Kemis/1997 yang dibuat dihadapan 
Lanny Ratna Ekowati Soebroto, S.H., Notaris di Ciputat beserta Sertifikat 
HGB No. 6680 atas nama PT Hanadi Cakrawala.

2. Ruko Komplek Buana Subur Regency 
Blok D No.1, Pasar Kemis, 
Tangerang – Banten

99 m2 Akta Jual Beli No. 976/388/Pasar Kemis/1997 yang dibuat dihadapan 
Lanny Ratna Ekowati Soebroto, S.H., Notaris di Ciputat beserta Sertifikat 
HGB No. 6682 atas nama PT Hanadi Cakrawala.

3. Ruko Komplek Buana Subur Regency 
Blok D No.2, Pasar Kemis, 
Tangerang – Banten

74 m2 Akta Jual Beli No. 977/389/Pasar Kemis/1997 yang dibuat dihadapan 
Lanny Ratna Ekowati Soebroto, S.H., Notaris di Ciputat beserta Sertifikat 
HGB No. 6683 atas nama PT Hanadi Cakrawala.
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No Jenis	 Lokasi	Alamat Ukuran Bukti	Penguasaan
4. Tanah di Komplek 

Kolibah
Komplek Kolibah Blok Hunyur,  
Jl. Raya Pacet, Cimacan,  
Cianjur – Jawa Barat

956 m2 Sertifikat Hak Milik No. 919 terdaftar atas nama Joseph Januardy yang 
telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta 
Hak Tanggungan No. 432/288/PCT/1996 tertanggal 21 Agustus 1996 yang 
dibuat dihadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Cianjur.

5. Tanah di Komplek 
Kolibah

Komplek Kolibah Blok Hunyur,  
Jl. Raya Pacet, Cimacan,  
Cianjur – Jawa Barat

9.126 m2 Sertifikat Hak Milik No. 920 terdaftar atas nama Jauw Tjing Mei yang telah 
dibebankan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta Hak 
Tanggungan No. 742/543/PCT/1996 tertanggal 5 Oktober 1996 yang dibuat 
dihadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Cianjur.

6. Tanah di Komplek 
Kolibah

Komplek Kolibah Blok Hunyur,  
Jl. Raya Pacet, Cimacan,  
Cianjur – Jawa Barat

250 m2 Sertifikat Hak Milik No. 1700 terdaftar atas nama Joseph Januardy 
yang telah dikuasakan kepada Perseroan berdasarkan Akta Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan No. 237 tertanggal 26 Februari 1999 yang 
dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

7. Tanah di Komplek 
Kolibah

Komplek Kolibah Blok Hunyur,  
Jl. Raya Pacet, Cimacan,  
Cianjur – Jawa Barat

245 m2 Sertifikat Hak Milik No. 1701 terdaftar atas nama Jauw Tjing Mei yang telah 
dikuasakan kepada Perseroan berdasarkan Akta Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan No. 241 tertanggal 26 Februari 1999 yang dibuat 
dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.
	

8. Kios ITC Kuningan, Lantai 4 Blok B9/7 
ITC Kuningan, Jl.Prof Dr. Satrio 
No. 14, Jakarta Selatan

8,78 m2 Akta Jual Beli No. 121 tanggal 20 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Lenny 
Janis, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta beserta Sertifikat 
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 3098/IV atas nama PT Siwani  
Trimitra Tbk. (sekarang Perseroan).

Nilai properti investasi tersebut di atas per 31 Desember 2013 berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.213 juta.

10.13.	KETERANGAN	TENTANG	ASURANSI

Perseroan menutup asuransi atas aset dalam pembiayaan untuk mengurangi risiko usaha sehubungan dengan kegiatan 
operasinya sebagai berikut: 
 
No. Perusahaan	Asuransi Jenis	Asuransi Objek	Pertanggungan Nilai	Pertanggungan Masa	Berlaku
1. PT Asuransi MSIG Indonesia Movable Property All 

Risk Insurance
1 unit Cummins Power Generator 
Model VTA 28 G5/C 700 D5

Tahun ke-1: Rp1.017.500.000
Tahun ke-2: Rp966.625.000
Tahun ke-3: Rp864.875.000

27 Juli 2012 - 
27 Juli 2015

1 unit Nordber Two Stage Mobile 
Crusher Plant Model NW-106 dan 
NW 1100 S/N 1062014

Tahun ke-1: Rp9.037.500.000
Tahun ke-2: Rp8.585.625.000
Tahun ke-3: Rp7.681.875.000

9 Agustus 2012 -
9 Agustus 2015

2. PT Asuransi Allianz Utama 
Indonesia

Standard Policy of Motor 
Vehicle Insurance

1 unit Mitsubishi Pajero Sport New 
Dakkar 4x2 A/T 2011 (No. mesin 
4D56UCDB9704)

Tahun ke-1: Rp421.000.000
Tahun ke-2: Rp357.850.000
Tahun ke-3: Rp315.750.000

1 Februari 2012 - 
1 Februari 2015

1 unit Mitsubishi Pajero Sport New 
Dakkar 4x2 A/T 2011 (No. mesin 
4D56UCDB6695)

Tahun ke-1: Rp421.000.000
Tahun ke-2: Rp357.850.000
Tahun ke-3: Rp315.750.000

1 Februari 2012 -
1 Februari 2015

Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/
atau memperbaharui asuransi tersebut. 

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi. 

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan 
industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang 
dipertanggungkan.
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10.14. PERJANJIAN-PERJANJIAN	PENTING	DENGAN	PIHAK	KETIGA

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung 
kelangsungan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan berikut ini: 

10.14.1.	 Perjanjian	Jual	Beli	Saham	Bersyarat	

Pada tanggal 13 Maret 2014, Perseroan telah menandatangani Perjanjian CSPA antara Perseroan, IRL dan GWS 
sehubungan dengan Rencana Akuisisi. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian CSPA dapat dilihat pada 
Bab Keterangan Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Sub Bab Perjanjian Terkait 
Rencana Akuisisi dalam Prospektus ini.

10.14.2.		 Perjanjian	Pembiayaan

a. Perjanjian Pembiayaan dengan PT Orix Finance Indonesia 

Pada tanggal 21 Juni 2012, Perseroan menandatangani 2 perjanjian sewa guna usaha dengan PT Orix 
Finance Indonesia dalam rangka pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi atas (i) 1 unit Nordber Two 
Stage Mobile Crusher Plant Model NW-106 dan NW 1100 S/N 1062014 dengan nilai pembiayaan sebesar 
Rp9.057.500.000 untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak 9 September 2012 sampai dengan 9 Agustus 
2015; dan (ii) 1 unit Cummins Power Generator Model VTA 28 G5/C 700 D5 dengan nilai pembiayaan 
sebesar Rp1.017.500.000, untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak 27 Agustus 2012 sampai dengan  
27 Agustus 2015. Dalam hal Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban pembayarannya dan tidak melakukan 
wanprestasi, maka Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli peralatan atau dapat memperpanjang masa 
sewa guna usaha. Saldo utang Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan laporan keuangan 
Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 
Rp7.178 juta.

 
b. Perjanjian Pembiayaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 20 Januari 2012, Perseroan menandatangani 2 perjanjian kredit dengan PT Bank CIMB Niaga 
Tbk. dalam bentuk fasilitas kredit kepemilikan mobil baru dengan jangka waktu masing-masing selama  
36 bulan. Fasilitas kredit tersebut dikenakan bunga sebesar 4,75% per tahun fixed basis untuk jangka waktu 
3 tahun. Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran kembali dalam 36 kali angsuran secara bulanan. 
Saldo utang Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada 
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp218 juta.

10.14.3.		 Perjanjian	Operasional	

a. Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Bor No. 028/PTP/05/13 antara Perseroan dengan PT Powertrak Perkasa 
tertanggal 6 Mei 2013

Pada tanggal 6 Mei 2013, Perseroan sepakat untuk menunjuk Powertrak dan PT Powertrak Perkasa 
setuju dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengeboran di lokasi pertambangan Perseroan dengan 
menggunakan 1 unit mesin bor milik PT Powertrak Perkasa. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 
jangka waktu minimum 24 bulan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013. Perseroan sepakat untuk membayar 
tarif sewa sejumlah tertentu kepada PT Powertrak Perkasa dengan target pengeboran minimum 3.000 m 
setiap bulan. 
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b. Perjanjian Kerjasama Borongan, Bongkar, Muat, Angkut dan Penataan Batu untuk Keperluan Stockpile, 
Produksi dan Pengapalan Batu Granit No. No. /MITI-JPP/II/2013 tertanggal 1 Maret 2014 antara Perseroan 
dengan PT Jeni Prima Putra

Pada tanggal 1 Maret 2014, Perseroan sepakat untuk memberikan pelaksanaan pekerjaan kepada PT Jeni 
Prima Putra dan PT Jeni Prima Putra sepakat untuk menerima pekerjaan dari Perseroan berupa pemborongan, 
bongkar, muat, angkut dan penataan batu untuk keperluan stockpile, produksi dan pengapalan batu granit 
di lokasi pertambangan Perseroan yang terletak di Bukit Piatu, Kijang, Pulau Bintan, Propinsi Kepulauan 
Riau yang meliputi antara lain: (i) kegiatan menyeleksi, memuat, membongkar, menata dan mengangkut batu 
granit di dan dari quarry/stockpile atau lokasi lain yang ditentukan atau diperintahkan Perseroan. Perjanjian 
ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 1 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2015 dan dapat 
diperpanjang sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak. 

Tidak ada negative covenant terkait dengan perjanjian-perjanjian tersebut di atas.

10.15.	PERKARA	YANG	DIHADAPI	PERSEROAN,	DIREKSI	DAN	DEWAN	KOMISARIS	PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang memiliki litigasi sebagaimana telah diungkapkan dalam laporan 
keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), penanggung 
jawab Drs. Achmad Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali 
laporan keuangan dalam rangka PUT I, sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Agustus 1995, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari SBU (bank likuidasi) dalam bentuk back-to-back 
dengan tagihan piutang sewa pembiayaan IAM. Pada tanggal 30 Agustus 1995, Perseroan memperoleh surat pernyataan 
dari Direksi SBU yang menyatakan bahwa fasilitas pinjaman tersebut diberikan dengan dasar without recourse, dan oleh 
karenanya SBU tidak akan melakukan penagihan kepada Perseroan atas kewajiban yang timbul dari fasilitas kredit yang 
diberikan oleh SBU kepada Perseroan apabila IAM cidera janji untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Perseroan yang 
telah jatuh tempo. Selain itu, Perseroan juga diberikan hak untuk melakukan saling hapus antara kewajiban Perseroan kepada 
SBU dengan kewajiban IAM kepada Perseroan.

Melalui surat teguran dari pengacara tim likuidasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 2269/ALNA/IX/99 
tanggal 23 September 1999 untuk Bank SBU, Perseroan diwajibkan melunasi kewajibannya. Menindaklanjuti hal tersebut, 
Perseroan telah memberikan beberapa kali somasi kepada Direksi SBU untuk memenuhi komitmennya kepada Perseroan.

Pada tanggal 23 Agustus 2000, melalui pengacara Simon and Simon Law Firm, Perseroan mengajukan permohonan gugatan 
wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap IAM, Lesmana Basuki dan Tony Suherman (Direksi SBU/bank 
penjamin). Dalam gugatan tersebut, Perseroan meminta pengadilan mengesahkan surat pernyataan jaminan bank di atas, 
meminta SBU menghapusbukukan kewajiban Perseroan, meminta SBU menagih langsung kepada IAM dan meminta ganti 
rugi atas kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita Perseroan sebesar Rp16.833 juta.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2001, 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Perseroan dan mewajibkan Perseroan bersama-sama 
dengan IAM, Lesmana Basuki, Tony Suherman dan SBU untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban sebesar 
Rp10.000 juta kepada negara melalui tim likuidasi SBU termasuk bunga yang dihitung oleh tim likuidasi SBU.

Atas Putusan Pengadilan Negeri di atas, pada tanggal 7 Juni 2001, Perseroan dan SBU mengajukan banding ke Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 379/PDT/2002/PT.DKI tanggal 14 Februari 2003, Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal  
29 Maret 2001.

Berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Kasasi No. 25/SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST jo. No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST 
tanggal 30 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberitahukan bahwa SBU telah mengajukan Memori Kasasi 
terhadap Perseroan.
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Perseroan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Mahkamah Agung atas Memori Kasasi 
tersebut.

Perkara tersebut ditangani oleh tim likuidasi SBU. Sejauh yang diketahui manajemen Perseroan tim likuidasi tersebut telah 
dibubarkan. Sampai dengan Tanggal Laporan Auditor Independen, belum terdapat tindak lanjut atas perkara tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dampak atas perkara tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kelangsungan 
kegiatan usaha maupun kegiatan operasional Perseroan.

Selain perkara tersebut di atas, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak 
sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan 
baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk 
perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/
hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau 
kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana PUT I ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, 
maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 
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XI.		KEGIATAN	DAN	PROSPEK	USAHA	PERSEROAN	

11.1.	UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1993 sebagai perusahaan pembiayaan (multifinance) dengan kegiatan usaha utama di bidang 
sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan piutang dan selanjutnya berubah menjadi perusahaan yang bergerak  
di bidang jasa konsultasi keuangan dan pengembangan investasi pada tahun 2000. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi 
di Asia Pasifik, termasuk Indonesia pada tahun 1997 mempengaruhi kinerja dan kondisi keuangan Perseroan yang berdampak 
negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Dalam rangka restrukturisasi usaha, Perseroan pada tahun 2006 melakukan 
penggabungan usaha dengan CBS, perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor penambangan dan pemasaran batu 
granit, dan sejak saat itu Perseroan melakukan kegiatan usaha penambangan dan penjualan batu granit dan merubah nama 
perusahaan menjadi PT Mitra Investindo Tbk. 

Pada tahun 2012, Perseroan selanjutnya melaksanakan restrukturisasi permodalan melalui kuasi reorganisasi dalam rangka 
memperkuat dan menyehatkan struktur permodalan yang telah mengalami defisit sejak krisis perbankan pada tahun 1998. 
Perseroan berkeyakinan bahwa kuasi reorganisasi akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam memperoleh pendanaan 
dalam rangka pengembangan dan ekspansi usaha.

Lokasi pertambangan batu granit Perseroan terletak di Bukit Piatu, Pulau Bintan, Wilayah Dusun Gunung Kijang, Desa Galang 
Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Riau dengan total area pertambangan 
seluas kurang lebih 63,72 hektar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, luas daerah pertambangan yang telah dieksplorasi 
dan dieksploitasi seluas +/- 20 hektar. Batu granit tersebut ditambang dan diproses guna menghasilkan produk-produk yang 
sesuai dengan permintaan pasar yang selanjutnya dipasarkan oleh Perseroan baik ke luar maupun di dalam negeri. Pada 
tahun 2013, produksi dan penjualan granit masing-masing tercatat sejumlah 1.326 ribu ton dan 1.298 ribu ton.

Pada tahun 2010, Perseroan memperoleh penghargaan sebagai perusahaan terbaik dalam kepatuhan pembayaran pajak  
di Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Penghargaan lainnya diperoleh 
Perseroan sebagai salah satu Perusahaan yang termasuk dalam 50 Perusahaan terbaik (“Top 50 Companies”) pada tahun 
2013 menurut majalah Forbes Indonesia.

11.2. KEUNGGULAN	KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa hal-hal yang disebutkan di bawah ini merupakan keunggulan kompetitif dari Perseroan:

•	 Kualitas	produk	yang	baik	dan	teruji	dalam	berbagai	proyek	infrastruktur	baik	dalam	maupun	luar	negeri

Produk yang dihasilkan Perseroan memiliki kualitas prima dengan tingkat kekerasan, kepadatan dan ketahanan serta 
ukuran sesuai kebutuhan pasar. Banyak perusahaan kontraktor baik dalam maupun luar negeri menggunakan produk 
Perseroan pada berbagai proyek infrastruktur jalan, reklamasi pantai atau laut, proteksi jaringan pipa bawah laut 
(outfall), pembangunan infrastruktur perusahaan perminyakan/perkebunan/pertambangan, dan pekerjaan sipil lainnya. 
Beberapa proyek infrastruktur di luar negeri yang sudah dilakukan oleh Perseroan antara lain proyek reklamasi Jurong 
Island, Changi dan Ubin, dan pembangunan pelabuhan perkapalan ASL sedangkan proyek infrastruktur di dalam negeri 
antara lain meliputi pembangunan sebagian besar infrastruktur jalan di Pulau Bintan, proyek pembagunan Rumah Sakit 
Umum Daerah Bintan, Kijang dan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kepulauan Riau serta pembangunan kantor 
pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak.

•	 Cadangan	batu	granit	dan	kapasitas	produksi	yang	cukup	besar	dalam	mendukung	pertumbuhan	produksi

Perseroan memiliki cadangan batu granit dan kapasitas produksi cukup besar yang dapat menopang pertumbuhan 
produksi Perseroan secara berkesinambungan. Sampai dengan 31 Desember 2013, hanya 46,4% dari total cadangan 
terbukti sudah dieksplorasi. Kegiatan produksi didukung 3 (tiga) mesin produksi yaitu Crusher, Rotary & Jaw Crusher, 
dan Mobile Crusher dengan total kapasitas produksi sebesar +/- 330.000 ton per bulan. Dengan cadangan batu granit 
didukung kapasitas produksi yang memadai, Perseroan dapat memenuhi berbagai permintaan pasar baik di dalam 
maupun di luar negeri.
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•	 Sumber	daya	manusia	yang	berkualitas	dalam	melakukan	kegiatan	penambangan	dan	produksi

Perseroan memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam hal operasi tambang, kendali mutu, 
pemeliharaan dan perencanaan pemeliharaan mesin dan alat berat serta hubungan luar dengan masyarakat setempat. 
Tim peledakan tambang granit dipimpin oleh kepala teknik yang bersertifikat khusus. Dengan kemampuan tim peledakan 
yang berpengalaman, kegiatan pembongkaran batu granit dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, Perseroan 
memiliki tim teknis yang berpengalaman dengan pengetahuan yang luas dan mendalam untuk menjaga mesin produksi 
dan alat berat dalam kondisi terbaik guna mendukung pertumbuhan produksi Perseroan. 

• Lokasi	 penambangan	 dan	 produksi	 berada	 dalam	 satu	 areal	 pertambangan	 yang	 terintegrasi	 dengan	 jalur	
transportasi

Perseroan melakukan kegiatan penambangan dan produksi dalam satu areal penambangan yang terintegrasi dengan 
pelabuhan kapal yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh Perseroan. Kondisi tersebut memungkinkan Perseroan  
melakukan pengawasan atas setiap tahapan penambangan serta mengendalikan biaya produksi terutama biaya bongkar 
muat. Selain itu, akses pelabuhan tersebut memberikan kemudahan dalam pengiriman produk kepada para pembeli.

11.3.	STRATEGI	USAHA

•	 Melakukan	diversifikasi	usaha	dengan	menjajaki	investasi	pada	bidang	lain	dalam	sektor	penambangan	sumber	
daya	alam	

Perseroan bermaksud melakukan diversifikasi usaha dalam sektor penambangan sumber daya alam dengan berinvestasi 
pada IBN, suatu perusahaan yang bergerak di bidang penambangan minyak dan gas. IBN merupakan kontraktor dan 
operator pertambangan minyak daratan (onshore) yang memegang hak partisipasi sebesar 100% di wilayah kerja Linda 
Sele berdasarkan TAC. Wilayah kerja IBN memiliki cadangan terbukti (P1) sebesar 3.059 ribu barel dan cadangan 
terbukti dan terduga (P2) sebesar 2.046 ribu barel sesuai laporan pakar geologi LAPI-ITB tertanggal 19 Maret 2014. 
Pendapatan IBN pada tahun 2013 tercatat sebesar USD6.078.991 dengan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 
USD138.200. Dengan mempertimbangkan kinerja dan cadangan IBN, Perseroan berkeyakinan bahwa akuisisi IBN akan 
berdampak positif terhadap pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Selain itu, investasi pada IBN merupakan 
langkah awal yang strategis untuk menjajaki industri minyak dan gas lebih lanjut. Perseroan bermaksud untuk terus 
mencari peluang investasi pada sektor penambangan sumber daya alam untuk memaksimalkan tingkat pengembalian 
kepada para stakeholder Perseroan.

•	 Mengkaji	peluang	akuisisi	untuk	meningkatkan	cadangan	batu	granit

Strategi akuisisi Perseroan difokuskan pada peluang yang dapat meningkatkan skala operasi penambangan batu granit. 
Dalam mengkaji peluang akuisisi, Perseroan akan berfokus pada wilayah penambangan yang menarik dan masih dalam 
tahap pengembangan awal serta layak untuk dikembangkan dalam waktu relatif cepat dan efisien. Perseroan juga 
bermaksud terus mencari peluang di sekitar area pertambangan saat ini untuk memaksimalkan skala ekonomis dan 
penggunaan infrastruktur bersama.

• Mengembangkan	daerah	pemasaran	pada	wilayah	yang	sedang	aktif	membangun	infrastruktur

Perseroan berencana untuk mengembangkan daerah pemasaran di daerah di luar Pulau Sumatera yang sedang 
menggiatkan proyek pembangunan infrastruktur. Seiring dengan proyek pembangunan infrastruktur tersebut, permintaan 
batu granit diperkirakan akan turut meningkat signifikan. Kenaikan permintaan terutama akan datang dari wilayah yang 
mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat dalam beberapa tahun terakhir seperti Sulawesi dan Kalimantan. 
Arus urbanisasi diperkirakan akan meningkat di daerah-daerah tersebut dan hal tersebut akan mendorong proyek 
infrastruktur sehingga berdampak positif pada permintaan terhadap bahan bangunan termasuk batu granit. Strategi 
Perseroan adalah untuk memasarkan produk batu granit yang dihasilkannya pada proyek pembangunan jalan raya dan 
jalan tol, pelabuhan, bendungan, reklamasi dan bandara antara lain.
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•	 Memaksimalkan	produksi	melalui	penerapan	berbagai	inisiatif	strategis	pada	setiap	tahapan	operasi

Strategi utama Perseroan adalah memaksimalkan produksi sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang diperkirakan 
akan terus meningkat seiring dengan pelaksanaan inisiatif Pemerintah dalam MP3EI dan pertumbuhan arus urbanisasi di 
luar Jawa. Beberapa inisiatif yang akan dilaksanakan antara lain mengintegrasikan kegiatan operasi penambangan mulai 
dari pembongkaran, pengangkutan, penghancuran, pengiriman hingga pemeliharaan sehingga kegiatan operasi dapat 
berjalan dengan lancar. Selain itu, Perseroan telah mengalihkan beberapa kegiatan penambangan seperti bongkar muat dan 
angkut kepada kontraktor pihak ketiga agar belanja modal dan kegiatan pemeliharaan lebih terfokus pada mesin produksi 
yang memberikan nilai tambah lebih besar. Pada awal semester kedua tahun 2012, Perseroan telah mengoperasikan 
mesin produksi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi sampai dengan 30% dan memenuhi permintaan pasar.

Lebih lanjut, Perseroan bermaksud menerapkan program pemeriksaan mesin rutin secara menyeluruh untuk mengurangi 
kerusakan pada mesin. Perbaikan dan pemeliharaan pada mesin produksi utama yang cukup material dapat mengakibatkan 
kegiatan produksi menjadi terhambat dan beban produk per ton rata-rata meningkat. Kegiatan pemeliharaan tersebut 
dilakukan di bawah pengawasan tim teknis internal yang berpengalaman. Pembelian mesin dan penggantian suku cadang 
akan menggunakan produk yang diyakini memiliki kualitas dan daya tahan terbaik. 

•	 Mengembangkan	sumber	daya	manusia	yang	berkualitas

Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilannya tergantung pada kualifikasi dan keahlian sumber daya manusia. Untuk 
mendapatkan tenaga kerja yang ahli di bidang penambangan, Perseroan mengirim karyawannya untuk ikut serta dalam 
pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Selain itu, kegiatan pelatihan pengembangan karakter dan 
kerjasama tim dilaksanakan secara berkala setiap tahun kepada seluruh karyawan agar dapat menghasilkan kinerja 
yang optimal. Perseroan juga selalu berusaha untuk mengutamakan kesejahteraan dan kesuksesan para karyawan untuk 
dapat berkembang bersama Perseroan.

11.4.	WILAYAH	IUP	DAN	CADANGAN	GRANIT

Perseroan memperoleh IUP OP untuk komoditas pertambangan batu granit di Bukit Piatu, Pulau Bintan di wilayah Dusun 
Gunung Kijang, Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Riau 
berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 260/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 yang telah memperoleh perpanjangan IUP OP 
untuk komoditas pertambangan batu granit berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 232/IV/2014 tentang Perpanjangan Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Mitra Investindo Tbk, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.
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Peta berikut menggambarkan detail lokasi dari area konsesi Perseroan berdasarkan IUP OP: 

AREA	KONSESI	PERSEROAN

       Sumber : Perseroan

Luas area pertambangan berdasarkan IUP OP seluruhnya 63,72 hektar dengan area yang dapat dieksploitasi seluas sekitar  
20 hektar. Jumlah cadangan terbukti di area eksploitasi tersebut adalah sebesar 12.287.739 ton. Sampai dengan 31 Desember 
2013 jumlah cadangan yang telah dieksploitasi sebanyak 5.698.264 ton. Deposit dari penambangan masih berupa gunung/bukit.
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11.5.	VOLUME	PRODUKSI	DAN	PRODUK	BATU	GRANIT

Perseroan saat ini memproduksi armour rock dan aggregate yang digunakan untuk konstruksi sarana infrastruktur antara 
lain jalan raya, reklamasi pantai dan laut, pembangunan bendungan dan lainnya. Kegiatan produksi Perseroan tergantung 
pada banyaknya permintaan pasar. Penjelasan di bawah ini memberikan deskripsi tentang produk-produk batu granit yang 
dihasilkan Perseroan dan produksi Perseroan.

11.5.1.		 Produk	Batu	Granit

Perseroan memproduksi 2 (dua) jenis produk batu granit, yaitu armour rock dan aggregate masing-masing dengan 
karakteristik sebagai berikut:

a. Armour rock adalah jenis batu yang dihasilkan tanpa melalui proses peremukan (crushing), ukurannya berkisar 
sekitar 5 kg hingga ratusan kg. Jenis batu ini umumnya digunakan dalam reklamasi atau untuk pekerjaan sipil 
seperti konstruksi tanggul penahan ombak. Jenis batu ini banyak digunakan untuk reklamasi dikarenakan 
kekerasan dan kepadatannya mampu menahan tekanan ombak sehingga kemungkinan terjadinya abrasi 
atau pengikisan oleh air laut dapat diminimalisasi. Salah satu jenis dari produk ini yang banyak diminati 
adalah jenis marine rock yang banyak digunakan untuk konstruksi pondasi dan proteksi jaringan pipa bawah 
laut (outfall), pembangunan infrastruktur perusahaan perminyakan, dan pembangunan jalan di daerah rawa. 
Sebagian produk armour rock yang dihasilkan Peseroan diperuntukkan bagi pasar mancanegara.

b. Aggregate adalah jenis batu berukuran antara 5 mm sampai 110 mm yang dihasilkan melalui pemecahan dan 
penyaringan dengan menggunakan penghancur sekunder dan tertier. Jenis batu ini pada umumnya digunakan 
untuk kontruksi beton, konstruksi sipil ringan seperti pembuatan tiang batu dan pekerjaan pengaspalan jalan.

11.5.2.	 Produksi	Batu	Granit

Jumlah produksi batu granit Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar 1.613.281 ton pada tahun 
2011, 1.531.030 ton pada tahun 2012, dan 1.326.079 ton pada tahun 2013. Tabel berikut menyajikan perkembangan 
produksi berdasarkan jenis produk batu granit sejak tahun 2011:

(dalam ton)
Tahun Aggregate Armour Rock Jumlah
2011      1.347.078               266.203    1.613.281 
2012      1.437.287                  93.743    1.531.030 
2013 1.287.321 38.758 1.326.079 

Sumber : Perseroan

Perseroan menurunkan produksinya di tahun 2012 terkait berlakunya Permen ESDM No. 7/2012 yang telah 
dipertegas dengan PP Minerba dan Permen ESDM No. 1/2014 yang membatasi ekspor bahan mentah hasil 
tambang sejak bulan April 2012. Hal ini berdampak pada produksi armour rock pada tahun 2012 dan 2013 yang 
mengalami penurunan sangat signifikan.

11.6.	KEGIATAN	OPERASI

Perseroan melakukan penambangan dengan menerapkan sistem tambang terbuka. Kegiatan penambangan secara umum 
terdiri dari kegiatan pembersihan lahan dan pengupasan lapisan tanah penutup, positioning medan kerja, pembongkaran 
batuan melalui peledakan, pemuatan dan pengangkutan, peremukan batuan. 
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11.6.1.	 Operasi	Penambangan

Diagram dibawah ini menggambarkan operasi penambangan yang saat ini dilakukan oleh Perseroan:

ALUR	KEGIATAN	PERTAMBANGAN	PERSEROAN

Sumber : Perseroan

Proses penambangan metode terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan dan pengupasan lapisan 
tanah penutup (overburden) yang dilaksanakan secara bertahap dimana tahapannya disesuaikan dengan rencana 
tahapan penambangan. Lapisan tanah penutup yang dikupas tidak termasuk lapisan granit lapuk. Pembongkaran 
granit lapuk akan dilakukan bersamaan dengan pembongkaran/penambangan granit segar. Hal ini dimaksudkan 
karena kualitas sebagian granit lapuk hampir sama dengan kualitas granit segar dan mampunyai nilai ekonomis yang 
sama pula. Alat yang dipakai dalam tahapan pengupasan ini antara lain bulldozer, back hoe, dan dump truck. Tanah 
hasil pengupasan digunakan sebagai tanah pengurug lahan untuk lokasi peremukan (crushing plant) dan daerah 
penumpukan, pengeras lahan, penimbunan untuk daerah bangunan, dan ditempatkan pada area-area bekas tambang 
sebagai bagian dari proses reklamasi pada setiap tahapan lapisan tanah yang telah dikupas dan dieksploitasi. 

Pembongkaran batuan dilakukan dengan cara pengeboran dan peledakan batuan induk atau cadangan sesuai 
dengan jenis batu yang akan diproduksi. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perencanaan 
eksploitasi tambang Perseroan dilakukan hingga batas level 4 (empat) meter diatas permukaan laut sesuai dengan 
laporan AMDAL yang ada. Perseroan belum menetapkan rencana penambangan sampai ke bawah permukaan laut.

Batuan hasil peledakan kemudian diangkut dengan dump truck dan dituangkan ke hopper untuk kemudian dilakukan 
proses penghancuran lebih lanjut pada mesin produksi rotary & jaw crusher, mesin crusher yang terdiri dari primary 
& seconday crusher atau mobile crusher untuk mendapatkan ukuran batu granit yang dibutuhkan.

Produk batuan granit yang telah melalui proses peremukan selanjutnya ke stockpile dermaga khusus dengan dump 
truck yang dimuat dengan menggunakan wheel loader. Pelabuhan pengapalan tersebut dimiliki dan digunakan 
sendiri oleh Perseroan yang berjarak 850m dari crushing plant. Pelabuhan pengapalan ini mampu menampung 
4 sampai 5 tongkang besar dengan kapasitas masing-masing 3.500 DWT pada saat bersamaan. Didukung dengan 
peralatan yang tersedia, pengapalan untuk tongkang-tongkang tersebut dapat dilakukan dalam waktu 5 sampai  
8 jam pada saat bersamaan.

Perseroan menerapkan kendali kualitas sejak dari tahap pembongkaran, pengangkutan, peremukan selama 
proses produksi hingga tahap pemuatan. Pembeli dapat melakukan pengecekan kualitas batu granit baik sebelum 
pemesanan maupun sesudah pemuatan batu granit ke dalam kapal tongkang untuk memastikan bahwa pembeli 
menerima batu granit sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pembelian. Pengecekan batu granit meliputi ukuran 
dan tingkat kekerasan. Selain itu, kuantitas penjualan melalui tongkang selalu disertai sertifikasi dari pihak surveyor 
independen.
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Untuk mendukung kelancaran operasi penambangan, Perseroan memiliki fasilitas perbengkelan yang melaksanakan 
kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan mesin produksi dalam kegiatan penambangan, antara lain 
berupa pelumasan, penggantian suku cadang dan penggantian oli.

Selain kegiatan produksi dan peledakan, kegiatan penambangan diserahkan kepada beberapa kontraktor 
pertambangan pihak ketiga untuk kegiatan pengeboran, pengangkutan hasil peledakan ke mesin produksi (loading), 
dan pemuatan hasil produksi ke kapal tongkang pelanggan (hauling). Kontrak kerjasama dengan kontraktor tersebut 
memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Kontraktor dipilih 
dengan mempertimbangkan reputasi dan pengalaman di bidang penambangan, kualitas dan jumlah alat berat, 
serta harga sewa yang kompetitif. Setiap kontraktor wajib untuk memenuhi target penambangan yang ditetapkan 
oleh Perseroan setiap bulan dan dapat dikenakan penalti apabila target tidak terpenuhi.

Operasi penambangan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang buruk khususnya musim hujan karena curah 
hujan yang tinggi mengakibatkan mesin produksi tidak dapat beroperasi. Selanjutnya, pengembangan penambangan 
(mining development plan) terkait kegiatan peledakan dapat turut mempengaruhi operasi penambangan. Perseroan 
selalu melakukan analisis dan pemetaan pada lokasi gunung/bukit yang akan dibongkar dengan cara peledakan. 
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan peledakan, seperti 
terjadinya longsor yang dapat menghambat kegiatan pengangkutan ke mesin produksi ataupun kegiatan 
pembongkaran lebih lanjut. 

Seluruh kegiatan penambangan, pengangkutan dan peremukan telah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah 
penambangan yang baik dan berwawasan lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. 
Perseroan telah menerima persetujuan atas dokumen AMDAL, RKL dan RPL dan memperoleh izin terkait dengan 
pengoperasian tambang, serta telah menyampaikan secara berkala laporan UKL dan UPL serta kewajiban 
pelaporan lainnya.

11.6.2.	 Utilisasi	

Tabel di bawah ini menyajikan utilisasi mesin penghancuran di area konsesi Perseroan dari tahun 2011 sampai 
dengan 2013: 

Uraian	dan	keterangan Mesin	rotary Mesin	crusher Mesin	mobile crusher
2011 20.7% 60.0%                                   - 
2012 10.9% 57.3% 80.8%
2013 9.3% 52.7% 52.5%

Sumber : Perseroan

Pada awal semester kedua tahun 2012, Perseroan mulai mengoperasikan mesin mobile crusher berkapasitas 
120 ton/jam untuk meningkatkan kapasitas produksi sampai dengan 30% dan memenuhi permintaan pasar.

11.6.3.	 Sarana	dan	Prasarana

Kegiatan penambangan dilakukan secara mekanis dengan menggunakan mesin produksi utama yang meliputi 
crusher, mobile crusher, dan rotary & jaw crusher serta didukung peralatan penunjang produksi seperti dump truck, 
wheel loader, excavator, drilling machine, genset dan perbengkelan (workshop). Berikut adalah deskripsi singkat 
mengenai mesin produksi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penambangan granit:

• Mesin crusher terdiri dari primary crusher dan secondary crusher.
 Primary crusher merupakan mesin peremuk primer yang berfungsi untuk memecah bahan mentah (hasil 

peledakan) antara lain meliputi peralatan hopper, hydraulic feeder speed control, dan jaw crusher. Sedangkan 
secondary crusher merupakan proses kelanjutan produksi setelah melalui peremukan pada primary crusher 
untuk menghasilkan ukuran-ukuran produk yang lebih kecil dengan ukuran antara lain 5 mm – 110 mm. 
Secondary crusher meliputi peralatan omnicone dan tertiary crusher. Kedua mesin produksi tersebut memiliki 
kapasitas produksi terpasang sebesar 100.000 ton per bulan;
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• Mobile crusher merupakan mesin peremuk sekunder yang dapat dipindahtempatkan dan menghasilkan 
produk batu aggregate dengan ukuran 5 mm – 110 mm. Kapasitas produksi terpasang mobile crusher sebesar 
50.000 ton per bulan.

• Rotary & jaw crusher merupakan mesin peremuk dan pemilah batu dengan ukuran besar dari 5 kg - 120 kg. 
Kapasitas produksi terpasang rotary & jaw crusher sebesar 180.000 ton per bulan.

• Rock breaker merupakan alat pemecah batu untuk mendapatkan produk ukuran besar (armour rock / marine 
rock) dengan kapasitas produksi terpasang per unit sebesar 15.000 ton per bulan.

• Workshop meliputi reparasi, perawatan dan modifikasi alat berat dan kendaraan operasional tambang. 
Kegiatan perbengkelan yang dilakukan pada lahan seluas 15.134m2 dilengkapi peralatan kerja yang memadai 
serta didukung tenaga yang terampil pada bidangnya.

11.7.	PEMASARAN	DAN	PENJUALAN

Perseroan berupaya menjual produknya baik ke pasar ekspor maupun pasar domestik untuk digunakan dalam proyek 
konstruksi sarana infrastruktur antara lain jalan raya, reklamasi pantai, pembangunan bendungan dan lainnya. Namun, sejak 
diberlakukannya Permen ESDM No. 7/2012, Perseroan telah menghentikan ekspor batu granit dikarenakan produk Perseroan 
termasuk dalam klasifikasi tarif tambang batu granit marmer yang dikenakan pembebanan tarif 20% sehingga mengakibatkan 
harga produk granit menjadi tidak kompetitif. Permen ESDM No. 7/2012 telah dipertegas dengan PP Minerba dan Permen 
ESDM No. 1/2014. 

Transaksi penjualan dilakukan berdasarkan purchase order pada harga yang disepakati melalui proses negosiasi. Harga 
jual batu granit per ton ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, tingkat keuntungan dan harga jual produk 
kompetitor di wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Tidak ada patokan harga batu granit khusus yang dijadikan acuan Perseroan 
dalam menetapkan harga jual. Transaksi penjualan kepada pelanggan baru yang bersifat perorangan hanya dilakukan dengan 
pembayaran secara tunai, sedangkan untuk pelanggan baru yang berbentuk badan hukum diberikan batas pembayaran 
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Jumlah pasokan batu kepada pelanggan ditentukan berdasarkan, dan dibatasi oleh, 
tingkat kelancaran pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihan sebelumnya.

Kualitas produk Perseroan dikenal baik di pasar sehingga Perseroan tidak melakukan kegiatan pemasaran secara khusus. 
Sebagian besar konsumen Perseroan merupakan pelanggan tetap yang melakukan pembelian secara kontinu. Selain itu, 
Perseroan berkeyakinan bahwa tingkat pemintaan atas produk batu granit cukup tinggi dikarenakan pasokan produk batu 
granit berkualitas di pasar domestik masih terbatas. 

Pelanggan utama Perseroan adalah para kontraktor di bidang infrastruktur dan real estate, serta agen penjualan yang sebagian 
besar berlokasi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah tabel perkembangan volume penjualan Perseroan 
berdasarkan wilayah:

Wilayah 2011 2012 2013
(ton) % (ton) % (ton) %

Batam 618.605 39,5% 703.753 43,5% 555.369 42,8%
Bintan     232.233 14,8%     304.126 18,8% 325.456 25,1%
Pekanbaru     209.611 13,4%     288.809 17,8% 255.198 19,7%
Jambi     188.663 12,1%     168.356 10,4% 54.462 4,2%
Natuna       52.954 3,4%       76.895 4,7% 95.083 7,3%
Balai Karimun - -       10.007 0,6% 7.759 0,6%
Palembang       12.208 0,8% - - 5.005 0,4%
Singapura     250.651 16,0%       27.462 1,7% - -
Jepang - -       40.100 2,5% - -
Jumlah 	1.564.925	 100,0% 	1.619.508	 100,0% 1.298.332	 100,0%

Sumber : Perseroan

Sampai dengan bulan April 2012, Perseroan menjual produknya terutama armour rock kepada agen penjualan di Singapura 
dan Jepang. Produk Perseroan cukup diminati di negara tersebut terbukti dengan adanya permintaan berulang.
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11.8.	PERSAINGAN

Perseroan bersaing langsung dengan perusahaan tambang batu granit lainnya yang beroperasi di Propinsi Kepulauan Riau 
maupun propinsi lainnya. Kompetisi atau persaingan terutama berdasarkan spesifikasi dan harga batu granit, serta jarak 
pengiriman. Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan kebanyakan pesaingnya karena kualitas 
pelayanan yang baik dan spesifikasi batu granit Perseroan sesuai dengan kebutuhan pasar khususnya proyek infrastruktur. 
Selain itu, Perseroan menghadapi kompetisi dengan batu galian lainnya yang dapat menjadi produk substitusi untuk batu 
granit. 

11.9.		KESEHATAN	DAN	KESELAMATAN	TEMPAT	KERJA

Perseroan menjamin terpenuhinya perlindungan hak-hak karyawan atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”), 
pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama sesuai 
dengan amanat UU Ketenagakerjaan. Selain memberikan perlindungan kepada karyawan, pelaksanaan K3 ditujukan untuk 
memberikan perlindungan terhadap aset Perseroan dari potensi kerugian atas kecelakaan kerja. Berdasarkan pemahaman 
diatas, Perseroan mendorong karyawan untuk mematuhi budaya kerja Perseroan yang mengedepankan prinsip-prinsip Zero 
Accident, Zero Delay dan Zero Defect.

Pelaksanaan K3 berada dibawah koordinasi Kepala Teknik Tambang dibantu unit kerja K3 yang bertanggung jawab mengawasi, 
memantau dan melaksanakan K3 dalam seluruh aktivitas operasional tambang. Manajemen berencana meningkatkan 
pelaksanaan K3 pada semua elemen Perseroan, termasuk penyempurnaan program K3 yang komprehensif dan terefleksi 
pada semua kegiatan Perseroan. 

Beberapa program yang akan dilaksanakan Perseroan untuk mendukung program K3 antara lain program pemeriksaan 
kesehatan seluruh karyawan di Bintan secara berkala setiap tahun untuk mencegah dan/atau mendeteksi penyakit di dalam 
tubuh sejak dini. Karyawan harus berada dalam kondisi yang sehat setiap saat agar tidak membahayakan dirinya maupun rekan 
kerjanya. Perseroan juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau menyelenggarakan 
pelatihan keselamatan kerja dengan tujuan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Lebih lanjut, Perseroan bermaksud menunjuk 
pengawas keselamatan di lapangan untuk memantau keselamatan pada setiap tahapan proses penambangan yang dilakukan. 

11.10.	LINGKUNGAN	HIDUP

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan penambangan Perseroan telah sesuai dengan UU Lingkungan Hidup dari segala 
sisi yang material. Perseroan telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan dari Kabupaten Bintan yang meliputi aktivitas 
penambangan saat ini dan rencana pengembangannya.

Komponen lingkungan yang terkena dampak negatif paling besar pada tahap penambangan adalah kestabilan timbunan 
tanah, K3, serta kualitas udara dan kebisingan. Kegiatan pengupasan, pemindahan dan penimbunan tanah penutup dapat 
menimbulkan longsor jika tidak dilakukan dengan memperhatikan ketinggian timbunan dan rasio faktor keamanan lereng. 
Dampak terhadap komponen kualitas udara dan kebisingan berasal dari kegiatan persiapan pembuatan jenjang awal, 
pemboran, peledakan, pengangkutan bongkah hasil peledakan dan peremukan batuan. Kegiatan penambangan khususnya 
kegiatan peledakan, mesin crusher, dan pengangkutan juga menimbulkan getaran di lokasi pertambangan, perkantoran dan 
permukiman terdekat. Getaran tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan, kesehatan serta struktur bangunan. 

Perseroan juga telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Bab Dokumen 
Perizinan Perseroan dalam Prospektus ini. Perseroan melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas 
udara dan kebisingan atas emisi yang dihasilkan kegiatan penambangan dan berdasarkan laporan hasil temuan terakhir, 
tingkat kualitas udara dan kebisingan masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Izin 
Kelayakan Lingkungan Perseroan.

Perseroan juga memiliki izin untuk melakukan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, khususnya terkait penyimpanan 
bahan peledak. Perseroan menyimpan bahan peledak dalam gudang bahan peledak seluas 4.283m2 yang dilengkapi dengan 
sistem keamanan. Pemilihan lokasi dan tata letak gudang peledak telah memperhitungkan faktor kemudahan dan keamanan 
yang ditetapkan oleh Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
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Selanjutnya, berdasarkan IUP OP, Perseroan wajib melakukan rehabilitasi wilayah IUP OP pasca penambangan. Reklamasi 
area tambang akan dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan tambang. Apabila dimensi kuari telah mencapai pit limit, maka 
dilakukan reklamasi. Reklamasi dapat dilakukan dengan menanam vegetasi atau mengalihkan fungsi lahan ke sektor lain 
yang lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat Kabupaten Bintan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sumber daya 
lokal yang ada. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Surat 
Keputusan Bupati Bintan, Perseroan telah mencadangkan sejumlah dana dari setiap tonase penjualan, yang ditampung dalam 
rekening bersama antara Perseroan dengan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Sebagian dana lingkungan dalam 
rekening tersebut telah digunakan pada tahun 2011 untuk program penghijauan lingkungan.

11.11.	PROSPEK	USAHA

Sejalan dengan pelaksanaan inisiatif Pemerintah dalam MP3EI dan pertumbuhan arus urbanisasi di luar Jawa, belanja modal 
untuk proyek infrastruktur terus meningkat. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, setidaknya 240 proyek infrastruktur dan sektor 
rill sudah berjalan dengan nilai investasi Rp 647,5 triliun. 

MP3EI dilaksanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi 
strategis wilayah dalam 6 (enam) Koridor Ekonomi (KE), yaitu KE Jawa, KE Sumatera, KE Sulawesi, KE Kalimantan,  
KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE Papua-Kepulauan Maluku. Berikut adalah tema pembangunan KE berdasarkan keunggulan 
dan potensi strategis masing-masing wilayah:

Pemerintah memprioritaskan 40 proyek infrastruktur pada tahun 2014-2017 dengan total investasi sebesar Rp337 triliun. 
Proyek infrastruktur yang dibangun tersebut meliputi jalan raya dan jalan tol, pembangkit tenaga listrik, jembatan, rel kereta 
api, pelabuhan, bendungan, bandara dan lain-lain. Rencana pembangunan infrastruktur ini akan meningkatkan permintaan 
akan bahan bangunan termasuk batu granit. 



94

Salah satu tujuan utama MP3EI adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa yang diharapkan dapat 
meningkatkan arus urbanisasi di wilayah lain selain Pulau Jawa dalam beberapa tahun ke depan. Wilayah seperti Kalimantan 
dan Sulawesi diperkirakan akan mengalami arus urbanisasi yang lebih cepat dengan mempertimbangkan pertumbuhan 
perekonomian yang pesat di wilayah tersebut sebagai pusat produksi dan pengolahan sumber daya alam dalam beberapa 
tahun terakhir. Arus urbanisasi yang meningkat tersebut akan mendorong proyek infrastruktur dan berdampak positif pada 
permintaan terhadap bahan bangunan termasuk batu granit.

Selanjutnya, sejak Bintan ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Batam-Bintan-Karimun pada tahun 2008 dan pusat 
pemerintahan ibukota Propinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi mencapai 10-12% per tahun dan 
terrefleksi dalam tumbuhnya industri properti dan konstruksi termasuk infrastruktur. Sebagai contoh, pembangunan pesat di 
Propinsi Kepulauan Riau seperti pembangunan bandara dan jalan merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penjualan 
Perseroan pada tahun 2013.
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XII.			EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan 
pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International Ltd.), penanggung jawab Drs. Achmad 
Hidayat, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan 
dalam rangka PUT I, serta laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2012 dan 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota 
BDO International Ltd.), penanggung jawab Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, masing-masing dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan standar akuntansi keuangan baru dan atau revisi yang 
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan pelaksanaan kuasi reorganisasi, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan  
paragraf penjelasan tentang penerapan standar akuntansi keuangan baru dan atau revisi yang berlaku efektif sejak tanggal 
1 Januari 2011.

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31	Desember
	 2011 2012 2013
Modal ditempatkan dan disetor penuh 334.161 66.832 66.832
Tambahan modal disetor - bersih 3.504 9.853 9.853
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai 

wajar aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih                           155                           (78) (195)
Saldo laba (akumulasi kerugian)  (275.014) 18.203 35.073 
Jumlah	Ekuitas	-	Bersih 62.806	 94.810	 111.563

Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat tanggal 
diterbitkannya Prospektus ini sebagaimana ternyata dalam Akta No. 34/2014.

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2013 apabila seluruh 
HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2013 pada Harga 
Pelaksanaan:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Modal	

ditempatkan	dan	
disetor	penuh

Tambahan	
modal	disetor	-	

bersih

Kerugian	yang	belum	direalisasi	
atas	perubahan	nilai	wajar	aset	

keuangan	tersedia	untuk		
dijual	-	bersih

Saldo	laba Jumlah	ekuitas	-	
bersih

Posisi ekuitas Perseroan menurut 
laporan keuangan per  
31 Desember 2013 66.832 9.853 (195) 35.073 111.563
Perubahan ekuitas setelah 
tanggal 31 Desember 2013 jika 
diasumsikan terjadi pada tanggal 
tersebut:
-  PUT I sebanyak 641.614.000 

Saham Baru dengan nilai 
nominal Rp20 dengan Harga 
Pelaksanaan Rp230 setiap 
saham, setelah dikurangi 
biaya emisi. 12.832 129.724 - - 142.556

Proforma ekuitas per 
31 Desember 2013 setelah PUT I 79.664 139.577 (195) 35.073 254.119
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XIII.		KEBIJAKAN	DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang diterbitkan 
dalam PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen 
ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan 
dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif. Anggaran Dasar Perseroan 
memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan 
bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai 
penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen kas interim tersebut akan 
ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami 
kerugian, dividen kas interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan 
Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen kas 
interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba tahun berjalan, kewajiban penyisihan cadangan, 
kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan bermaksud membayarkan dividen 
kas sebanyak-banyaknya 35% dari laba tahun berjalan. Kebijakan dividen ini mulai dilaksanakan sejak tahun buku 2012. 

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen kas, dividen kas tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang 
saham pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas sejumlah penuh dividen kas yang disetujui, dan dapat dikenai 
pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham asing akan 
dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia 

Tidak ada negative covenants yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kas kepada para 
pemegang saham Perseroan.

Riwayat	Pembagian	Dividen	Kas

Tabel berikut menjelaskan riwayat pembagian dividen kas yang telah dilakukan Perseroan sejak Penawaran Umum Saham 
Perdana:

Tahun	Buku Tanggal	Pembayaran Jumlah	Dividen Dividen	per	Saham Rasio	Pembayaran	
Dividen*

2012 3 Juli 2013 Rp5.132.912.000 Rp2 23,2%
* rasio pembayaran dividen dihitung dengan membandingkan jumlah dividen dengan laba tahun berjalan 
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XIV.		PERPAJAKAN

14.1.	PERPAJAKAN	UNTUK	PEMEGANG	SAHAM

Dividen	yang	Dibagikan	Kepada	Pemegang	Saham	Indonesia

Dividen saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai  
“UU PPh”, Pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan 
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, 
dari penyertaaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak 
penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan 

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima 
dividen atau bagian laba tersebut adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam 
negeri maupun luar negeri, firma perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan 
berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak. 

Pasal 23 ayat (1) huruf a dari UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, yang dibayarkan, 
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam 
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak 
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan. Sesuai Pasal 23 ayat (1a) dari UU PPh, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalama Pasal 23 ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan 
adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) dari UU PPh dan Peraturan Pemerintah 
No. 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi Dalam Negeri, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan 
dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang 
Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, 
maka penghasilan Dana Pensiun yang perizinannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk 
sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman atau investasi dalam 
bentuk bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia, serta Sertifikat Bank 
Indonesia, bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan dividen dari saham pada perseroan 
terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
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Dividen	yang	Dibagikan	Kepada	Pemegang	Saham	Asing

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri 
akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada 
mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 
(P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak luar negeri tersebut dapat menerapkan 
tarif sesuai P3B, maka Wajib Pajak luar negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ Certificate 
of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding, yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 atau bank dan Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian 

sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan 
di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta Wajib Pajak luar negeri yang berbentuk Dana Pensiun yang 
pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara 
mitra.

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan 
menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
• Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
• diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
• berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu 

Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
• sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama Wajib Pajak luar negeri; dan
• mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang 

berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara 
mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT 1 atau Form-DGT 2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka Wajib 
Pajak luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai beneficial owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis 
dari penghasilan.

Pajak	Penjualan	Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 
tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 
juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 
dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 juncto No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 
1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, 
telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek 
dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran 
dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang 
efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (setengah persen) 
dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai 
atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri 
tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

 Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan 
Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan 
kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (Initial Public Offering).
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3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, 
maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan 
pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan “saham pendiri” 
adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori “pendiri”. Termasuk dalam pengertian “saham pendiri” 
adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum 
perdana (Initial Public Offering); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam 
pengertian “saham pendiri adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk 
saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (“Initial Public Offering”) yang berasal dari 
pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan 
(iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

Calon	pembeli	saham	dalam	PUT	I	 ini	diharapkan	untuk	berkonsultasi	dengan	konsultan	pajak	masing-masing	
mengenai	akibat	perpajakan	yang	timbul	dari	pembelian,	pemilikan	maupun	penjualan	saham	yang	dibeli	melalui	
PUT	I.

14.2.	PEMENUHAN	KEWAJIBAN	PERPAJAKAN	OLEH	PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, PPn dan PBB. Perseroan telah memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan 
Perseroan untuk tahun fiskal 2013 atas PPh 21, PPh 23, Pph 26, PPh Pasal 4 (2), Pph 29 dan PPN telah dipenuhi oleh 
Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2013, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT 
pada bulan April 2014 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil). 
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XV.		LEMBAGA	DAN	PROFESI	PENUNJANG	PASAR	MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT I ini adalah sebagai berikut: 

KONSULTAN	HUKUM
Assegaf	Hamzah	&	Partners
Menara Rajawali, Lt.16
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung 
Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

STTD : No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 
2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.

Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar 
Modal No. 200720 tanggal 5 Nopember 2007 

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, 
Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/
HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Surat Penunjukan : No. 005A/DIR/MI/II/2014 tanggal 7 Februari 2014

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka PUT I ini adalah melakukan 
pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan 
dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh 
Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, sesuai dengan 
Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Hasil pemeriksaan dari 
segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat 
Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat 
dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana 
diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan 
transparansi yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. 

AKUNTAN	PUBLIK
Paul	Hadiwinata,	Hidajat,	Arsono,		
Ade	Fatma	&	Rekan
(anggota	PKF	International	Ltd.)
Sinarmas Land Plaza Tower 3, Lt. 8
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia

STTD : No.020/STTD-AP/PM/1992 tanggal 22 Juli 1992 
atas nama Achmad Hidayat

Asosiasi : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia No. 386
Pedoman Kerja : Standar Auditing yang ditetapkan IAPI
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. L-FP/VIII.07/13 tanggal  

30 Agustus 2013, No. L-PF/X.38/13 tanggal  
8 Oktober 2013 dan No. L-PF/IX.30/13 tanggal  
20 September 2013, yang seluruhnya telah 
disetujui oleh Direksi Perseroan

Tugas pokok akuntan publik dalam PUT I ini adalah untuk melaksanakan 
audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi 
ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh 
keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Perseroan bebas dari 
kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur 
untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam 
laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan 
publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam 
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 
Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan 
pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar 
laporan keuangan Perseroan untuk merancang prosedur audit yang tepat 
sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas 
keefektivitasan pengendalian internal Perseroan. Suatu audit juga mencakup 
pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan 
kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta 
pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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NOTARIS
Ashoya	Ratam,	S.H.,	M.	Kn.
Jl. Suryo No. 54
Jakarta 12180, Indonesia

STTD : No. 755/PM/STTD-N/2005 tanggal 9 Mei 2005 
atas nama Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Asosiasi           : Ikatan Notaris Indonesia No. 057/Pengda/
Suket/V/2011

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris 
Indonesia

Surat Penunjukan : No. 188A/DIR/MI/IV/2014 tanggal 28 April 014

Tugas utama Notaris dalam PUT I ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan 
akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara RUPSLB sehubungan dengan 
PUT I ini, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

PENILAI	INDEPENDEN
KJPP	Jennywati,	Kusnanto	&	Rekan
Plaza Bapindo Citibank Tower, Lt. 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia

STTD : No. 05/BL/STTD-P/B/2010 tanggal 10 Maret 2010 
atas nama Willy D. Kusnanto

Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)  
No. 06-S-01996

Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) dan Kode Etik 
Penilai Indonesia (“KEPI”)

Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. JK/130923-001 tanggal  
23 September 2013 yang telah disetujui oleh 
Direksi Perseroan

Tugas dan tanggung jawab Penilai Independen dalam PUT I ini adalah untuk 
melaksanakan penilaian atas nilai pasar wajar perusahaan target dari Rencana 
Akuisisi serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi tersebut 
dan menyusun studi kelayakan atas Rencana Akuisisi sesuai dengan SPI dan 
KEPI serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

BIRO	ADMINISTRASI	EFEK
PT	Sinartama	Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1, 
Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia

Surat Izin : No. Kep-82/PM/1991
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia 

(ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. 152/SG-CA/MITI/2014 

tanggal 21 April 2014 yang telah disetujui oleh 
Direksi Perseroan

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT I ini, sesuai dengan Standar Profesi 
dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan DPS yang 
berhak HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam 
bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan 
pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran 
permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan 
proses penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan, melaksanakan 
proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun 
dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan 
proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang 
pemesanan pembelian saham kepada Perseroan serta menyusun laporan PUT I 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para	 Lembaga	 dan	 Profesi	 Penunjang	 Pasar	 Modal	 yang	 turut	 serta	 dalam	 PUT	 I	 ini	 menyatakan	 dengan	 tegas	
tidak	mempunyai	hubungan	Afiliasi	baik	secara	langsung	maupun	tidak	langsung	dengan	Perseroan	sebagaimana	
didefinisikan	dalam	UUPM.



102

XVI.		KETERANGAN	TENTANG	PEMBELI	SIAGA

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau 
pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya 
yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah 
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan Saham 
Tambahan.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga dalam PUT I ini adalah IRL. Berdasarkan Perjanjian Pembelian 
Sisa Saham, IRL menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh dan bersedia untuk membeli sisa Saham Baru dengan 
Harga Pelaksanaan pada tanggal pelaksanaan, yaitu selambat-lambatnya Hari Bursa kedua setelah tanggal penjatahan. 

Kewajiban IRL untuk membeli sisa Saham Baru tergantung pada dipenuhnya seluruh persyaratan pendahuluan sebagai 
berikut:
a. RUPSLB telah menyetujui pengeluaran Saham Baru dalam rangka PUT I;
b. Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK atau OJK tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas Pernyataan 

Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan;
c. ditandatanganinya addendum perjanjian oleh Perseroan dan IRL;
d. semua pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan Pembeli Siaga adalah benar. 

Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Sisa Saham oleh para pihak. 
Pembeli Siaga dapat mengakhiri Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam waktu paling lambat 2 Hari Kerja sebelum pelaksanaan 
RUPSLB, dalam hal Perseroan lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham. Perseroan 
dapat mengakhiri Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam waktu paling lambat 2 Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPSLB 
dalam hal Pembeli Siaga lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Berikut adalah uraian singkat mengenai Pembeli Siaga sehubungan dengan PUT I ini:

16.1.	RIWAYAT	SINGKAT

IRL adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 30 Januari 1973 berdasarkan hukum Republik Singapura 
(Company Registration No. 197300166Z). IRL merupakan perusahaan publik yang sahamnya tercatat pada Mainboard 
(Papan Utama) di SGX.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IRL memiliki alamat kantor terdaftar di 1 Grange Road  #05-04 Orchard Building, 
Singapura, Telp. +65 6732 1711, Faks. +65 6738 1170.

16.2.	MAKSUD	DAN	TUJUAN

IRL menjalankan usaha eksplorasi minyak dan gas (Exploration and Production atau E&P) yang mencakup produksi 
minyak dan gas. Portofolio produksi, pengembangan, dan eksplorasi IRL terdiri dari 5 (lima) area kontrak di Indonesia 
dan Myanmar.

IRL memegang 60% hak dan kepentingan pada 2 (dua) dari area produksi pertambangan terbesar di Chauk dan 
Yenangyaung di Myanmar berdasarkan 2 (dua) kontrak Improved Petroleum Recovery Contracts (IPRCs) dengan 
Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Di Indonesia, disamping 100% partisipasi kepentingannya pada Linda Sele 
berdasarkan kontrak TAC dengan PT Pertamina EP, IRL juga memiliki penyertaan kepentingan sebesar 100% di TAC 
Tanjung Miring Timur yang berlokasi di Sumatera Selatan, yang telah memproduksi 297.827 barrel minyak pada tahun 
2013, dan memiliki partisipasi kepentingan sebesar 49% dalam suatu blok eksplorasi berdasarkan kontrak Production 
Sharing Kuala Pambuang (PSC) yang diberikan oleh BPMIGAS yang berlokasi di Kalimantan Tengah. 
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16.3.	PERMODALAN	DAN	SUSUNAN	PEMEGANG	SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IRL terakhir adalah sebagai 
berikut: 

Keterangan Jumlah	Saham %
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.1 79.364.000 17,81
Shining Persada Investments Pte. Ltd. 2 52.500.000 11,78
Masyarakat 313.686.357 70,41

1   ultimate shareholder dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. adalah Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Salahuddin Uno 
2   ultimate shareholder dari Shining Persada Investments Pte. Ltd. adalah Subianto Arpan Sumodikoro
sumber: Laporan Tahunan IRL tahun 2013 

16.4.	MANAJEMEN	DAN	PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota pengurus IRL terakhir adalah sebagai berikut: 

1. Edwin Soeryadjaya, Chairman 
2. Sandiaga Salahuddin Uno, Deputy Chairman 
3. Marcel Han Liong Tjia, Chief Executive Officer 
4. Subianto Arpan Sumodikoro 
5. Allan Charles Buckler 
6. Low Siew Sie Bob 
7. Ng Soon Kai 
8. Lim Hock San 
9.  Pepen Handianto Danuatmadja (Alternate to Subianto Arpan Sumodikoro)

16.5.	IKHTISAR	DATA	KEUANGAN	PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya diambil dari dan/atau dihitung 
berdasarkan laporan keuangan konsolidasian IRL pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nexia TS dengan opini tanpa modifikasian 
(unmodified opinion).

Laporan	Posisi	Keuangan	Konsolidasian

(dalam USD)
Uraian	dan	keterangan	 31	Desember

2012* 2013
Jumlah aset 88.746.426 97.504.973
Jumlah liabilitas 18.233.271 18.880.242
Jumlah ekuitas 70.513.155 78.624.731

*  disajikan kembali

Laporan	Laba	Rugi	Komprehensif	Konsolidasian

(dalam USD)
Uraian	dan	keterangan	 Tahun	yang	berakhir	pada	tanggal	31	Desember

2012* 2013
Pendapatan 30.406.956 50.162.649
Laba bruto 10.434.703 23.323.677
Laba sebelum pajak penghasilan 5.325.322 10.568.542
Laba bersih 3.029.438 7.001.468
Jumlah laba komprehensif 2.955.217 7.632.136

*   disajikan kembali

Pembeli	Siaga	menyatakan	memiliki	kecukupan	dana	dan	sanggup	untuk	menjalankan	kewajibannya	sebagai	Pembeli	
Siaga.
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XVII.	KETERANGAN	TENTANG	HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan 
yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang 
ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

17.1.		PIHAK	YANG	BERHAK	MENERIMA	SERTIFIKAT	BUKTI	HMETD

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 16:00 WIB berhak untuk 
mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 
1 (satu) Saham Lama berhak memperoleh 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya 
untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan 
Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian 
saham.

17.2.		PEMEGANG	HMETD	YANG	SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah:

a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Juli 2014 
pukul 16:00 WIB yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;

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

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

17.3.		PERDAGANGAN	SERTIFIKAT	BUKTI	HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat 
Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 21 Juli 2014.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik 
Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan 
BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya 
berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat 
Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui 
Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Anggota Bursa/Bank Kustodian 
di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung 
jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/
Bank Kustodian.

17.4.	BENTUK	DARI	SERTIFIKAT	BUKTI	HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan 
akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang 
dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah 
harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom endorsmen dan keterangan lain yang diperlukan.
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Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan 
Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Anggota Bursa/Bank 
Kustodian yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

17.5.		PERMOHONAN	PEMECAHAN	SERTIFIKAT	BUKTI	HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka 
pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang 
diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 15 Juli sampai dengan  
21 Juli 2014. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

17.6.		NILAI	HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang 
lainnya berdasarkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis 
dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran 
umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham = Rpa
Harga saham PUT I = Rpb
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I = A
Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I = B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I = A + B
     (Rpa x A) + (Rpb x B)
Harga teoritis Saham Baru = ––––––––––––––––––
     (A + B)
   = Rpc
Harga teoritis HMETD = Rpc – Rpb

17.7.	PECAHAN	HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka 
HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual dan hasil 
penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

17.8.		PENGGUNAAN	SERTIFIKAT	BUKTI	HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang 
ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I ini dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan 
konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat 
diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian-nya.

17.9.	LAIN-LAIN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD.
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XVIII.	 PERSYARATAN	 PEMESANAN	 PEMBELIAN	 HMETD	 DAN	 SAHAM	
TAMBAHAN

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  
No. IX.D.1. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai 
agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam 
Rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I PT Mitra Investindo Tbk. No. 02 tanggal 2 Mei 2014, dibuat dihadapan 
Himawan Sutanto, S.H., pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

18.1.		PEMESAN	YANG	BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 16:00 WIB berhak untuk 
mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 
1 (satu) Saham Lama berhak memperoleh 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya 
untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan 
sebesar Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan 
pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu:

a. para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau yang memperoleh 
HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. para pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode 
perdagangan HMETD. 

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham 
di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk 
memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu 
tanggal 11 Juli 2014 pukul 16:00 WIB.

18.2.	PENDISTRIBUSIAN	HMETD,	PROSPEKTUS	DAN	FORMULIR-FORMULIR

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan 
secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing - masing di KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Juli 
2014 pukul 16:00 WIB. Distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai 
dengan tanggal 23 Juli 2014. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir 
lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat 
diambil di BAE Perseroan. 

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi scripless dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan 
Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham 
dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai 
tanggal 15 Juli sampai dengan 21 Juli 2014 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9:00 – 15:00 WIB) dengan 
membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi SKS.
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18.3.	PENDAFTARAN	PEMESANAN	PEMBELIAN	HMETD

a. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang 
HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank 
Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan 
atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. 
Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan 
permohonan tersebut; 

(ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek 
dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif  
di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening 
bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening 
yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD 
yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan oleh 
BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana 
pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.

b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus 
mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai 
berikut: 

(i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
(ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat 

menyetorkan pembayaran;
(iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 

susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
(iv) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/

Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
(v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka 

permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk 
dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan 

permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam Penitipan 
Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
- Untuk biaya konversi tersebut dikenakan biaya tarif konversi di BAE Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS, jika pemegang HMETD tidak 
menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 15 Juli 
2014 sampai 21 Juli 2014  pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9:00 - 15:00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam 
Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap 
telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.
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18.4.	PEMESANAN	PEMBELIAN	SAHAM	TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat 
Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang 
dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti 
HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil 
penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/
Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan 

pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan 
pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa; 

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 
susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);

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

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian 
Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;

- Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat 
Bukti HMETD.

b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah 
didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan 
melampirkan dokumen sebagai berikut:

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

- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian 
Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;

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

c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil 
penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan 
menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD  yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran 

susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/

Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat 

menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada 
rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya 
pada tanggal 23 Juli 2014 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan 
ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
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18.5.		PENJATAHAN	PEMESANAN	PEMBELIAN	SAHAM	TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014 dengan ketentuan sebagai 
berikut:

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

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

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan 
penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 
tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian 
Saham Bonus dan Peraturan No. IX.D.1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

18.6.	PERSYARATAN	PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada 
BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah atau USD pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau 
cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor 
FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu: 

Rekening	dalam	mata	uang	Rupiah Rekening	dalam	mata	uang	USD

PT	Bank	Permata	Tbk.	
Cabang	Plaza	Mutiara

No.	rekening	:	0701561589
Atas	nama	:	PT	Mitra	Investindo	Tbk.

United	Overseas	Bank	Limited
Cabang	UOB	Plaza,	Singapura	(Kode	cabang	101)

No.	rekening	:	4509077732
Atas	nama	:	PT	Mitra	Investindo	Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank 
tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan 
dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/
pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas. 

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus 
diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Juli 2014.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. 
Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

18.7.	BUKTI	TANDA	TERIMA	PEMESANAN	PEMBELIAN	SAHAM
 
Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan 
kepada para pemohon bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan 
ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi 
atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

18.8.	PEMBATALAN	PEMESANAN	SAHAM	BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan 
persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan 
dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan.
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Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

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

b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

18.9.	PENGEMBALIAN	UANG	PEMESANAN	PEMBELIAN	SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan  atau dalam hal terjadi 
pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut 
dalam mata uang Rupiah atau USD, sesuai dengan mata uang pada saat pengajuan pemesanan, dengan menggunakan cek/
transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal 
penjatahan yaitu pada tanggal 24 Juli 2014 dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam 
kerja (Senin - Jumat pukul 9:00 - 15:00 WIB). 

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir 
Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan 
perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah 
ditandatangani di atas materai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/
KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan). 

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal 
diumumkannya pembatalan PUT I berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan 
mulai Hari Kerja kedua setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I sampai dengan 
tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata tingkat suku bunga 
deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengembalian. 
Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan 
tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang 
melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

18.10.	PENYERAHAN	SURAT	KOLEKTIF	SAHAM	HASIL	PELAKSANAAN	HMETD	DAN	PENGKREDITAN	KE	REKENING	
	 		EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan 
dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan 
dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan. 

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai 
haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan 
diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau 
dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses 
penjatahan.



111

18.11.	ALOKASI	TERHADAP	HMETD	YANG	TIDAK	DILAKSANAKAN

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka 
sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan 
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang 
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, maka IRL sebagai Pembeli Siaga akan 
membeli seluruh sisa Saham Baru yang ditawarkan pada Harga Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 
Perjanjian Pembelian Sisa Saham.
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XIX.	 PENYEBARAN	PROSPEKTUS,	SERTIFIKAT	BUKTI	HMETD	DAN	
FORMULIR

 
Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui iklan di surat kabar.

• Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribukan 
secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-
lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Juli 
2014. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh 
pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

• Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan 
menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham 
Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 21 Juli 2014	pada hari dan jam kerja 
(Senin - Jumat pukul 9:00 - 15:00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan 
fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT	Sinartama	Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia

Telp.: (021) 392 2332
Faks.: (021) 392 3003 

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 11 Juli 2014 
belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak 
menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung 
jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham 
Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang 
saham melalui Pemegang Rekening KSEI.
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XX.		INFORMASI	TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan 
informasi sehubungan dengan PUT I ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT	MITRA	INVESTINDO	Tbk.

Menara Karya Lantai 7, Unit A
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2

Jakarta 12950, Indonesia
Telp.: (021) 5794 4438,  Faks.: (021) 5794 4432

Email: corsec@mitra-investindo.com 
Situs Internet: www.mitra-investindo.com
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Halaman ini sengaja dikosongkan


