O. Perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dan Entitas Anak
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, serta masing-masing anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar
pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain 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 kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak
sedang menghadapi potensi perkara yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau
kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak atau yang dapat mengganggu proses PMHMETD I Perseroan.
2.

KEGIATAN USAHA

Proses bisnis Perseroan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan proses utama sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
Sebagai sebuah entitas bisnis, Perseroan memiliki perencanaan berkelanjutan yang memberikan arah bagi setiap
pengembangan dan perencanaan aktivitas Perseroan. Perencanaan tersebut terdiri dari perencanaan jangka panjang
(perencanaan strategik) dan perencanaan jangka pendek (perencanaan operasional). Setiap tahapan proses perencanaan
dibuat secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh jajaran manajemen puncak Perseroan dan
Entitas Anak.
Perencanaan strategik (jangka panjang)
Perencanaan strategik merupakan perencanaan yang disusun oleh Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya.
Perseroan menyusun perencanaan strategik untuk periode waktu 5 tahun dan 10 tahun. Perencanaan strategik ini dibuat
dalam bentuk cetak biru perusahaan yang menggambarkan strategi Perseroan secara berkelanjutan pada periode
perencanaan. Cetak biru Perseroan ini dibuat dengan menggunakan metoda Balance Scorecard dan juga mengacu pada
sistem manajemen strategik yang ada dalam Triputra Management System. Perencanaan strategik ini ditinjau ulang
secara periodik dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian yang terbaru.
Perencanaan operasional (jangka pendek)
Perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang disusun sebagai acuan pelaksanaan
aktivitas operasional pada tahun berikutnya. Perseroan secara rutin menyusun perencanaan operasional dalam planning
cycle meeting (rapat perencanaan kerja) yang diadakan pada semester kedua setiap tahunnya. Rapat kerja ini membahas
pencapaian kinerja tahun berjalan dan menentukan target yang akan dicapai pada tahun berikutnya beserta dengan
aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakannya. Rencana aktivitas ini dijabarkan dalam bentuk detail dengan target dan
kerangka kerja yang terukur serta key performance indicator (indikator performa) yang jelas sehingga memudahkan
proses monitoring atas pencapaian yang sudah dilakukan.
Secara umum perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dapat dibagi menjadi 4 (empat) aktivitas perencanaan
utama yaitu: perencanaan penjualan, perencanaan pembelian bahan baku, perencanaan produksi dan pengiriman serta
perencanaan penerimaan pembayaran.
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Proses Crumbing
Proses crumbing merupakan proses utama dalam pembuatan produk SIR. Dalam proses ini blanket yang sudah
memenuhi standar kualitas diturunkan dari kamar gantung blanket untuk menjalani proses crumbing yang terdiri dari
beberapa tahapan, yaitu:
1.

Penghancuran
Blanket dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil untuk memudahkan proses pengeringan di dalam dryer.

2.

Pencucian
Serpihan-serpihan blanket dicuci untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel selama proses
pengeringan.

3.

Pemasakan
Serpihan-serpihan blanket dimasukkan ke dalam kotak cetakan, kemudian dimasak di dalam dryer selama waktu
tertentu dengan suhu tertentu untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.

4.

Penimbangan dan Pencetakan
Karet yang sudah dimasak kemudian ditimbang dengan berat tertentu sesuai standar, kemudian dimasukkan ke
mesin press untuk mendapatkan bentuk akhir dari produk jadi (SIR) yang biasa disebut bale.

5.

Inspeksi kualitas
Untuk memastikan kualitas SIR, sebelum proses pengepakan, bale diperiksa secara visual, menggunakan metal
detector dan pemeriksaan laboratorium. Bale yang tidak memenuhi standar kualitas dipisahkan untuk proses
pengecekan lebih lanjut.

6.

Pembungkusan dan Pengepakan
Setelah melewati inspeksi kualitas, bale dibungkus dengan plastik pembungkus khusus dan di-packing sesuai
dengan permintaan pembeli. Identitas produk dicantumkan pada packing material untuk memudahkan penelusuran
produk seperti waktu produksi dan asal bahan baku.

Ada bermacam-macam jenis packing material yang biasa digunakan untuk pengiriman karet alam, diantaranya adalah:
1.

Loose Bale
Loose bale merupakan cara pengemasan langsung pada kontainer tanpa menggunakan kemasan dasar. Produk jadi
SIR diatur di dalam kontainer sehingga dapat memaksimalkan kuantitas pengiriman.

2.

S/W: Shrink Wrap
Shrink wrap ini merupakan kemasan dengan menggunakan palet kayu. Kemasan jenis ini sudah jarang digunakan
akibat maraknya isu lingkungan dan pemanasan global.

3.

Friendly Pack
Friendly pack merupakan palet metal yang mudah dan aman di-handling karena terdapat bagian khusus untuk garpu
forklift.

4.

DMB/DMP: Disposable Metal Base/Disposable Metal Pallet
DMB/DMP juga merupakan metal palet, terbuat dari baja ringan yang dapat didaur ulang. Bentuknya yang sederhana
dan ringan sangat memudahkan penyimpanan.

5.

NRP: Neoprene Rubber Pallet
NRP merupakan palet yang terbuat dari bahan plastik. NRP masih banyak digunakan sebagai pengganti palet kayu.

6.

Slip Tray
Slip tray merupakan kemasan plastik berbentuk mangkok kotak yang menjadi alas dan tutup susunan bale. Setelah
disusun di dalam slip tray, produk dan kemasannya dibungkus dengan plastik untuk melindunginya dari kontaminasi.
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7.

Metal Box
Metal box merupakan kemasan yang paling banyak dipakai untuk pengiriman produk karet alam. Bentuknya berupa
kotak yang terbuat dari metal, dapat dilipat dan mudah di-handling. Dengan menggunakan metal box, kemasan berisi
produk SIR dapat ditumpuk dengan jumlah tertentu sehingga dapat mengurangi luas area penyimpanan.

Semua tahapan proses produksi diawasi dan dikontrol secara ketat untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan
sesuai dengan standar internasional dan dapat diterima di semua negara yang menjadi tujuan ekspor.
5. Tahap Pengiriman Barang Jadi SIR
Perseroan menjual produknya dengan metode FOB – freight on board, yang artinya serah terima barang dilakukan di
pelabuhan yang ditentukan oleh pembeli. Untuk memberikan kepastian pengiriman, seluruh pabrik di bawah Perseroan
menggunakan pelabuhan-pelabuhan utama di pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa.
Beberapa pelabuhan yang digunakan adalah Pelabuhan Belawan di Medan (Sumatera Utara), Pelabuhan Teluk Bayur di
Padang (Sumatera Barat), Pelabuhan Talang Duku di Jambi (Jambi), Pelabuhan Boom Baru di Palembang (Sumatera
Selatan), Pelabuhan Pontianak (Kalimantan Barat) dan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta (DKI Jakarta).
Untuk menjamin ketepatan waktu pengiriman, Perseroan menggunakan angkutan darat (truk) dan sungai (tongkangponton) untuk mengangkut produknya ke pelabuhan tujuan. Beberapa pabrik bahkan memiliki internal loading dock dan
tongkang-ponton yang membantu mempercepat pengiriman barang ke pelabuhan.
Dalam pengiriman produk, faktor lain yang menjadi perhatian utama adalah kelengkapan dokumen pengiriman. Dokumen
pengiriman disiapkan sesuai dengan permintaan pembeli dan negara tujuan ekspor. Beberapa negara tertentu
membutuhkan dokumen khusus untuk kelengkapan kepabeanan di sana. Dokumen ini sangat penting karena tanpa
dokumen yang benar dan lengkap, barang yang dikirim tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan tujuan. Hal ini tentu saja
berpotensi menghambat proses produksi di pabrik pembeli.
6. Tahap Penagihan
Penagihan merupakan tahapan akhir dari proses operasional Perusahaan. Dokumen penagihan dipersiapkan dengan
benar untuk menjamin kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Setiap dokumen penagihan dikirimkan
dengan menggunakan jasa pengiriman dokumen berskala internasional dan dimonitor secara rutin hingga dokumen
tersebut diterima oleh pembeli.
Sistem pembayaran yang digunakan sebagian besar adalah Cash Against Document (CAD), Advance Payment dan L/C.
Piutang dagang dikontrol secara khusus untuk memastikan pembayarannya dapat diterima tepat waktu. Koordinasi dan
komunikasi dengan pembeli dilakukan secara periodik untuk menjaga agar waktu penerimaan piutang terkontrol dengan
baik.
7. Tahap Pengawasan
Untuk menciptakan proses yang baik dan terkendali, Perseroan melakukan proses pengawasan yang terintegrasi dengan
tujuan menjamin kelancaran pengiriman produk (kuantitas dan kualitas) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses.
Proses pengawasan dilakukan secara mandiri oleh setiap bagian dan berjenjang hingga tingkat manajemen puncak. Hal
ini dilakukan untuk memantau kinerja organisasi dan melakukan tindakan preventif yang dapat menghindarkan proses
operasional dari masalah atau hambatan.
Pengawasan Kualitas
Kualitas merupakan hal utama yang menjadi fokus Perseroan. Untuk itu, proses pengawasan kualitas menjadi aktivitas
yang diprioritaskan untuk dilaksanakan.
Ada 2 (dua) proses utama pengawasan kualitas:
 Inspeksi kualitas: merupakan aktivitas pengawasan kualitas yang melekat kepada proses. Di setiap pabrik Perseroan,
inspeksi kualitas ini merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menjaga kualitas produk SIR. Beberapa proses
inspeksi kualitas yang dijalankan adalah: pengawasan kontaminasi kotoran, pengawasan ketebalan blanket,
pengawasan penjemuran, pengawasan kematangan bale, pengawasan kontaminasi logam dan lain-lain.
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 Pengetesan laboratorium: merupakan aktivitas monitoring kualitas dari bahan baku hingga produk jadi. Selain
dipersyaratkan oleh pembeli, proses pengetesan laboratorium juga menjadi salah satu alat pengawasan utama yang
dijalankan oleh setiap pabrik Perseroan. Pengetesan laboratorium dilakukan mulai dari kualitas bahan baku sebelum
diproduksi, kualitas blanket di setiap batch-nya, dan pengetesan SIR. Setiap pengetesan didokumentasikan dan
disimpan dalam periode waktu tertentu untuk memudahkan penelusuran kembali.
Pengawasan kualitas ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas kualitas produk dan
kualitas proses yang menjadi kunci utama kontinuitas delivery.
Pengawasan Kinerja
Kinerja operasional juga dikontrol secara berjenjang dan berkelanjutan. Perencanaan yang telah dibuat dimonitor dan direview secara rutin setiap hari di tingkat departemen/seksi, mingguan dan bulanan di tingkat pabrik, bulanan di tingkat
wilayah dan bulanan di tingkat corporate. Monitoring Review tersebut dilaksanakan secara teratur untuk menjamin
perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan target yang sudah ditetapkan dapat dicapai secara
bertahap. Bentuk review yang dilaksanakan di masing-masing tingkatan ada beberapa macam: core/asakai (pertemuan
singkat sebelum bekerja), rapat mingguan, dan PDCA review. Dalam masing-masing review tersebut selain membahas
pencapaian kinerja operasional (KPI) juga dibahas permasalahan dan hambatan yang terjadi/dijumpai di lapangan.
Penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk PICA (Problem Identification and Corrective Action)
untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut termonitor dan dapat diselesaikan dengan baik.
Setiap 6 (enam) bulan sekali, perencanaan operasional yang telah disepakati di-review ulang untuk melihat kembali
pencapaian kinerja semester yang lalu dan menyusun kembali perencanaan operasional semester kedua sesuai dengan
situasi dan kondisi terkini. Perubahan yang dilakukan bisa berupa perubahan strategi atau perubahan target yang masih
relevan untuk mendukung pencapaian target jangka menengah dan panjang.
Pengawasan terintegrasi memperkuat kontrol perusahaan secara keseluruhan dan memberikan peringatan dini (early
warning) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau pencapaian kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Dengan pengawasan berjenjang dan konsisten, Perseroan memberikan jaminan kepastian kualitas produk dan
ketepatan waktu pengiriman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
A. Strategi Bisnis Perseroan dan Entitas Anak
Beberapa strategi bisnis Perseroan dalam menghadapi pelanggan utama Perseroan dan pemasok bahan baku karet
adalah:
a.

Mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan pelanggan utama Perseroan, yakni
perusahaan ban global dunia yang masuk dalam top 20 Perusahaan Ban Dunia.
b. Melaksanakan berbagai program kemitraan dan pembinaan untuk mengubah komposisi pemasok dengan sasaran
meningkatkan porsi petani-petani kecil.
c. Melakukan berbagai perbaikan proses pembelian untuk meningkatkan kecepatan transaksi pembelian dan
kenyamanan bagi pemasok.
d. Ekstensifikasi pembelian dengan meningkatkan jangkauan area pembelian.
e. Program penanaman kembali untuk mendukung proses regenerasi perkebunan petani kecil.
f. Melakukan ekspansi strategi upstream dengan usaha perkebunan karet.
g. Menambah kapasitas produksi dengan meningkatkan kemampuan produksi pabrik-pabrik yang ada, membangun
pabrik baru maupun melakukan akuisisi pabrik.
h. Melakukan berbagai perbaikan pada proses dengan fokus pada QCDSME.
i. Menerapkan dan melakukan evaluasi Triputra Management System (TMS) secara konsisten.
j. Meningkatkan efisiensi proses usaha untuk mengurangi cash to cash lead time.
k. Memegang aturan 3M (tidak Membuat, Menerima dan Meneruskan) barang cacat untuk memastikan Perseroan
hanya memproduksi produk yang berkualitas tinggi.
l. Transformasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi (ERP) untuk seluruh proses bisnis yang menghubungkan
arus informasi antara Kantor Pusat dan Pabrik secara online.
m. Menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam proses operasi Perseroan dengan target untuk mencapai sertifikasi
lingkungan tertinggi.
n. Melakukan review PDCA sekaligus knowledge sharing secara konsisten antar pabrik dan antar wilayah sehingga
pembelajaran dan peningkatan kemampuan dapat terjadi secara eksponensial di keseluruhan grup.
o. Internalisasi budaya perbaikan yang berkesinambungan di pikiran setiap insan karyawan.
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p.
q.
r.
s.

Melaksanakan prinsip natural hedging secara konsisten untuk mengendalikan risiko usaha.
Mengimplementasikan talent management yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang.
Mendefinisikan ulang budaya perusahaan
Mengoptimalkan efektivitas penggunaan dana pinjaman dan pendanaan dari pemegang saham untuk keseluruhan
grup Perseroan.

B. Persaingan
Pasar karet internasional merupakan pasar yang kompetitif. Kompetitor utama Perseroan di dunia merupakan
perusahaan-perusahaan di negara produsen utama karet (Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam) seperti Halcyon
Agri, Itochu Grup, Sri Tang Grup dan Lee Rubber. Pada saat ini, Thailand merupakan negara terbesar penghasil karet di
dunia dan Indonesia merupakan negara terbesar kedua setelah Thailand. Harga jual karet alam ditentukan oleh kekuatan
permintaan dan penawaran di pasar internasional, sehingga efisiensi proses produksi sangat menentukan laba Perseroan
di masa yang akan datang.
Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan seperti kualitas produk yang konsisten, pengiriman yang tepat
waktu, hubungan yang kuat dengan pelanggan yang dibuktikan dengan rekam jejak penyediaan karet alam yang
berkualitas kepada pelanggan serta hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku karet yang menjamin ketersediaan
pasokan bahan baku, Perseroan berkeyakinan mampu untuk bersaing dengan para kompetitor di pasar internasional.
Selain itu, Perseroan memperkirakan permintaan karet alam di pasar internasional akan semakin meningkat walaupun ada
beberapa faktor di luar kendali Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi pasar.
Di Indonesia, Perseroan semakin memantapkan posisinya sebagai pengolah karet terbesar dengan mempertahankan
posisinya sebagai pemimpin pasar karet di Indonesia dengan pangsa pasar ekspor SIR sebesar 17,5% di tahun 2017.
Dari total volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak sebesar 521,81 ribu ton, 97% diekspor dan sisanya 3% untuk
konsumsi pasar domestik.
SIR EXPORT (ton)
Indonesia
Perseroan dan
Entitas Anak
Pangsa Pasar

2017
2.923.372

2016
2.493.639

2015
2.543.545

2014
2.549.733

2013
2.626.765

512.810

422.265

434.488

483.689

474.603

17,5%

16,9%

17,1%

19,0%

18,1%

Berikut ini merupakan beberapa pemain dalam industri karet di Indonesia berdasarkan urutan volume penjualan ekspor:
Urutan 2017

Urutan 2016

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
6
7
5

Entitas

2017
512.810
467.335
237.975
216.735
195.039
192.937
143.379
957.162
2.923.372

Perseroan
Halcyon Agri
Itochu
Sri Trang
New Fountain
Tat Lee
SG Global
Lain-lain
INDONESIA SIR EXPORT

Volume Ekspor (‘000 ton)
2016
Pertumbuhan
422.265
21,4%
330.759
41,3%
182.883
30,1%
163.654
32,4%
141.483
37,9%
129.721
48,7%
163.233
-12,2%
959.661
-0,3%
2.493.659
17,2%

Sumber: Tabulasi manual data penjualan dari Gapkindo di area dimana pabrik-pabrik Perseroan berada.

3.

KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

A. Kecenderungan
Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat
mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas,
likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat
dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang.
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B. Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak
Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% di tahun 2018. Namun
demikian, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama,
efektivitas kebijakan Pemerintah dalam memitigasi risiko ekonomi ke depan, baik yang berasal dari dalam maupun luar
negeri. Kedua, keberhasilan reformasi ekonomi yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir.
Sektor industri karet di Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah karena adanya rencana pembangunan industri hilir
di Indonesia. Pemerintah berharap industri karet nantinya memproduksi karet untuk campuran aspal yang selama ini
masih impor. Selain itu pemerintah mengkaji program peremajaan kebun atau replanting karet. Dengan adanya industri
hilir ini prospek industri karet di Indonesia akan bergairah karena akan meningkatkan permintaan akan hasil karet dalam
negeri.
Hasil kajian para pakar memperlihatkan bahwa prospek perdagangan karet alam dunia sangat baik. Timbulnya
peningkatan konsumsi karet alam di negara-negara Asia disebabkan makin meningkatnya perkembangan industri ban dan
komponen industri lainnya. International Rubber Study Group (IRSG) berpendapat bahwa pada jangka panjang
diperkirakan terdapat kekurangan pasokan yang tidak saja disebabkan oleh permintaan dunia yang meningkat dengan
cepat tetapi juga 2 diantara 3 negara penghasil karet alam yaitu Malaysia dan Thailand yang merupakan negara dengan
ekonomi yang berkembang cepat, mungkin menjadi generasi baru dari Newly Industrialized Countries (NICs), sehingga
kedua negara akan meninggalkan agrobisnis karet. Indonesia diharapkan dapat mengisi kekurangan pasokan untuk
kebutuhan dunia.
Di sisi eksternal, risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia diperkirakan masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok
(RRT) dan Amerika Serikat (AS). Selain itu penurunan harga komoditas dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral
Amerika Serikat, The Fed, juga memicu gejolak di pasar keuangan.
Prospek bisnis industri karet alam dalam jangka waktu menengah cukup tinggi dikarenakan beberapa faktor di bawah ini.
Segi permintaan/konsumsi:
a.

60% pasokan karet diserap oleh industri ban global yang telah melakukan investasi pabrik ban dengan dana besar
untuk membangun teknologi canggih agar dapat menghasilkan inovasi terdepan dalam industri ban. Untuk dapat
menutupi biaya investasi ini, pabrik ban global harus terus beroperasi.
Ban merupakan komponen bergerak utama yang diperlukan baik untuk mobil baru maupun untuk penggantian ban di
mobil lama. Pada umumnya motorisasi akan naik pesat jika Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per Kapita di suatu
negara melewati USD 3.000. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara berkembang dalam 10
tahun terakhir ini, muncul beberapa kekuatan ekonomi baru yang membawa dampak semakin bertambahnya jumlah
masyarakat golongan menengah yang memiliki kemampuan untuk membeli yang tinggi, yang biasanya akan membeli
kendaraan bermotor dengan bertambahnya kesejahteraan. Tiongkok, misalnya, melewati batasan ini di tahun 2008
dan melihat pasar mobil melonjak 26% di tahun 2009 bahkan kemudian bertumbuh terus menggantikan posisi
Amerika Serikat sebagai pasar mobil terbesar di dunia. Demikian juga pasar sepeda motor dunia dikuasai oleh
Tiongkok, India dan Indonesia.

b.

Karakteristik karet alam yang lebih kuat yang diperlukan untuk pembuatan ban mobil niaga tipe sedang/berat dan ban
kualitas tinggi mengakibatkan karet alam tidak dapat digantikan oleh karet sintetis.

Segi pasokan/produksi:
1. Meskipun dari segi volume produksi Vietnam, Kamboja dan Laos telah meningkat secara pesat namun dari segi
kualitas karet yang dihasilkan belum bisa menyamai kualitas negara-negara tradisional produsen karet alam seperti
Thailand dan Indonesia.
2. Faktor perubahan cuaca global di berbagai negara yang berdampak pada semakin tidak menentunya waktu produksi
puncak, trek (gugur daun sehingga produksi turun) dan musim hujan (hujan lebat sehingga petani berhenti
menyadap) yang mempengaruhi hasil sadapan karet sehingga pasokan menjadi lebih sulit diprediksi.
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C. Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan
memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/good corporate governance (GCG)
secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan aktivitas
usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,
Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.
Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perseroan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang
sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perseroan, yang diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.
a.

Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait
dengan kegiatan dan kinerja Perseroan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

b.

Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan
Komisaris dan Direksi.

c.

Responsibilitas
Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggungjawab.

d.

Independensi
Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun
pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

e.

Kewajaran dan Kesetaraan
Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Corporate Social Responsibility (CSR)
Komitmen Perseroan untuk maju bersama dengan masyarakat setempat selalu mendapat perhatian yang serius
melalui pelaksanaan Program CSR (Corporate Social Responsibility). Seperti pada tahun sebelumnya, program CSR
terbagi dalam empat bidang kegiatan:
i.
ii.
iii.
iv.

Kemitraan dengan Kelompok Tani Karet,
Pembibitan Klon Unggul,
Pengembangan Masyarakat dan
Pelestarian Lingkungan.

Dalam bidang Kemitraan dengan Kelompok Tani (Poktan), selain dilakukan penyempurnaan dalam desain kegiatan,
keterampilan para SDO (Sourcing Development Officer) yang bertanggung jawab dalam kegiatan kemitraan ini juga
ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan seperti pembelajaran mengenai kadar karet. Keterampilan untuk dapat
menilai kadar dan mutu karet sangat membantu dalam pembinaan dan penyuluhan terhadap usaha petani karet.
Selain itu, program kemitraan poktan ini juga diperkuat dengan penerapan Sourcing Management System (SMS)
yaitu sistem informasi yang membantu pemantauan kinerja kemitraan secara umum.
Berikut adalah hasil-hasil utama yang dicapai dalam program CSR hingga saat ini.
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A. Kemitraan Dengan Kelompok Tani (Poktan)
a.

Penyuluhan Lapangan Kebun Petani
Kegiatan ini merupakan modus utama dalam pengembangan hubungan kemitraan dengan poktan-poktan di
wilayah lingkungan pabrik. Dengan terjun langsung ke kebun-kebun petani dan mengidentifikasi permasalahan
dalam tata kelola kebun yang berdampak pada rendahnya hasil produksi getah karet, para petani dapat
merasakan kesungguhan Perseroan dalam memperbaiki kesejahteraan mereka.
Berbagai rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan dan terukur ditawarkan ke mereka sesuai dengan
standar GAP (Good Agricultural Practice). Kesediaan petani dalam mengikuti rekomendasi merupakan syarat
awal dalam hubungan kemitraan dengan Perseroan.
Hasil yang dicapai hingga saat ini:
- Ada lebih dari 505 kelompok tani dan perkebunan pribadi skala kecil, yang bergabung dalam kemitraan,
dengan total anggota kurang lebih 8.018 petani.
- Pemakaian asam semut atau deorub sebagai standar zat penggumpal bahan baku karet yang diterima oleh
pabrik sudah mencapai 85% dari keseluruhan bokar dari petani.
- Praktik penyadapan yang dianjurkan, yaitu sekali dalam 2 atau 3 hari sudah mencapai 65% dari praktik
yang dilakukan oleh poktan.
Acara penyuluhan dan pelatihan di tahun 2017:
Penyuluhan tentang peningkatan kualitas bokar dan kemitraan dengan Kelompok Tani Arta Mulya.
Penyuluhan tentang teknik penyadapan, penggumpalan dan bokar bersih di Kelompok Tani Jumadi.
Penyuluhan tentang peningkatan kualitas bokar dan kemitraan dengan Kelompok Tani Raman Aji.
Sosialisasi mengenai pembentukan kelompok tani baru dan bokar bersih di calon Kelompok Tani Sido
Rukun.
Sosialisasi mengenai perawatan kebun karet untuk memperoleh produktivitas yang baik dan maksimal di
Kelompok Tani Riswanti.
Penyuluhan mengenai praktik okulasi bibit karet bersama Kelompok Tani, Dian Tama, dan WWF.
Penyuluhan mengenai cara penyadapan perdana di Kelompok Tani Sumber Rejeki, Sambas.

b.

Pelatihan bersama dengan petani teladan dan tenaga ahli:
Untuk melengkapi penyuluhan yang dilakukan di lapangan, Perseroan mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan
bersama yang diberikan oleh petani teladan/tenaga ahli yang sudah sukses dalam pengembangan usahanya,
atau tenaga pekebun profesional yang sudah berpengalaman. Pelatihan semacam ini umumnya dihadiri
anggota-anggota dari 2 – 3 poktan berbeda.
Acara pelatihan utama di tahun 2014:
- Wilayah Kalimantan Barat dilakukan oleh Bapak Kliwon
- Wilayah Jambi dilakukan oleh ahli agronomi dari Michellin
- Wilayah Sumatera Utara dilakukan oleh tim ahli dari CII (Conservation International Indonesia)

c.

Memfasilitasi acara forum Poktan di wilayah Sumatera bagian Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat.
Dalam acara tersebut diadakan kegiatan: acara lomba sadap dan kelompencapir, diikuti oleh kelompok tani
mitra binaan maupun yang belum bermitra dan pemerintah setempat turut berpartisipasi dalam acara tersebut.

d.

Memfasilitasi acara forum Poktan di wilayah Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi.
Dalam acara tersebut diadakan kegiatan: acara lomba sadap dan kelompencapir, diikuti oleh kelompok tani
mitra binaan maupun yang belum bermitra dan pemerintah setempat turut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Lomba Sadap di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang
Barat oleh KJP pada tanggal 5 Februari 2015
Lomba Sadap di Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, oleh KSP
pada tanggal 22 September 2015
Lomba Sadap di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, oleh KJP
pada tanggal 12 Oktober 2015
Lomba Sadap di Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi oleh DJW pada
tanggal 19 November 2015.
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e.

Bantuan Sarana Produksi dan Distribusi Bibit Klon Unggul
Salah satu kesepakatan dalam pengembangan kemitraan dengan poktan setempat adalah adanya pemberian
bantuan sarana produksi dan bibit klon unggul. Pemberian bantuan ini sifatnya sebagai ‘reward’ atau insentif
bagi para poktan yang sudah terbukti memperbaiki pola pemeliharaan dan proses produksi getahnya sesuai
anjuran pabrik secara berkelanjutan.
Klon bibit yang didistribusikan sebagian besar adalah PB-260 yang berasal dari kebun-kebun pembibitan
Perseroan.
Bantuan dan distribusi yang dilakukan pada tahun 2015, mencakup:
Pemberian Subsidi Asam Semut
•
Pemberian subsidi penggumpal karet sebanyak 81 botol kepada 3 mitra senilai Rp810.000 oleh DJW
pada 12,14, 27 Januari 2015.
•
Pemberian subsidi penggumpal getah karet kepada UPPB Maju Lancar (50 orang), senilai
Rp1.000.000 oleh ABL pada bulan Juni 2015. Pembagian subsidi penggumpal getah karet sebanyak
145 botol kepada kelompok tani Sungai Sakai (37 botol), kelompok tani Adrizal (36 botol), dan
kelompok tani Suprianto (72 botol) karena telah meningkatkan dan mempertahankan pasokan bokar
ke Pabrik, senilai Rp1.450.000 oleh DJW pada bulan Juni dan Juli 2015.
•
Pembagian subsidi penggumpal getah karet sebanyak 138 botol kepada mitra yang loyal senilai
Rp138.000 oleh DJW pada bulan Juli 2015
•
Pembagian Asam Semut merupakan salah satu bentuk bantuan KJP kepada mitra poktan yang loyal
untuk meningkatan kualitas bokar. Bantuan yang diberikan sebanyak 28 drigen untuk 11 poktan di
Tulang Bawang Barat, senilai Rp1.960.000, oleh KJP pada bulan September 2015.

f.

-

Bantuan Timbangan
•
Pemberian Bantuan Timbangan kepada kelompok tani Desa Sibabat, Indragiri Hulu, senilai
Rp600.000, oleh TSS pada tanggal 18 Februari 2015.
•
Pemberian bantuan timbangan bokar kepada mitra kelompok tani H. Pandiyo yang selama ini
menggunakan timbangan milik kelompok tani lain. Bantuan yang diberikan berupa timbangan dacin di
Desa Karang Sari, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, senilai Rp850.000 oleh KPT pada
tanggal 7 Agustus 2015.

-

Bantuan Pupuk
Pada bulan April 2015, DJW telah memberikan pupuk NPK Mutiara kepada kelompok tani Sido Makmur
sebanyak 4 karung.

-

Bantuan Pisau Sadap dan buku
KPR memberikan bantuan pisau sadap dan buku Saptabina kepada 8 kelompok tani di Kabupaten
Sanggau dan Kabupaten Ketapang senilai Rp1.200.000 pada tanggal 22 April 2015.

-

Penyaluran bibit ke Mitra Poktan di seluruh wilayah Kirana Megatara Grup.
•
Pemberian harga subsidi kepada kelompok Tani Adrizal yang telah memenuhi kriteria harga subsidi
karena tonase/pasokan telah mencapai baseline yang telah ditentukan oleh DJW, senilai Rp808.500
pada bulan Januari 2015.
•
Program bantuan bibit unggul sebanyak 4.270 bibit kepada 10 kelompok tani, senilai Rp33.600.000
oleh KPT pada bulan Mei 2015.
•
Pemberian harga subsidi kepada UPPB maju Lancar yang telah memenuhi kriteria harga subsidi
karena tonase/pasokan telah mencapai baseline yang telah ditentukan oleh ABL, senilai Rp423.500
pada bulan Agustus 2015.

Proyek Koperasi & Lelang
Tahun 2015 Perseroan dan Entitas Anak mulai merencanakan suatu program untuk kelompok tani dengan
membentuk Koperasi agar kekuatan petani dalam tata niaga Bokar semakin meningkat dan memberi nilai
tambah untuk usaha ekonominya. Perseroan dan Entitas Anak juga akan membantu mengidentifikasi dan
memperbaiki sistem lelang yang ada agar petani mendapatkan hasil yang maksimal dan transparan. Proyek
tersebut akan mulai dijalankan pada tahun 2015 di beberapa daerah yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan
dan Lampung.
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Sosialisasi koperasi kepada kelompok tani Sido Makmur, tentang manfaat koperasi yang bisa dirasakan oleh
anggota karena koperasi berasaskan kekeluargaan dan kepentingan, dilakukan oleh DJW pada bulan Maret
2015.
B. Pembibitan Klon Unggul
Sudah umum diketahui bahwa perkebunan karet rakyat masih banyak ditanami oleh klon berasal dari hutan atau
bukan klon unggul. Ini merupakan faktor utama rendahnya produktivitas getah dari perkebunan rakyat. Selain
keterbatasan persediaan klon-klon unggul yang ada, masyarakat petani pada umumnya tidak memiliki akses ke klonklon tersebut.
Dalam menanggapi kendala akses petani terhadap klon unggul sekaligus mendukung upaya peremajaan karet
rakyat, Perseroan dengan serius dan nyata mengembangkan kebun-kebun pembibitan bekerjasama dengan institusi
penelitian pemerintah. Kerjasama ini diperlukan untuk proses sertifikasi bibit yang juga merupakan sesuatu yang
dibutuhkan oleh masyarakat petani.
Bibit yang dihasilkan ini didistribusikan ke pasar perkebunan setempat yang mencakup perkebunan swasta dan
masyarakat petani karet.
Di 2017 dengan kondisi harga karet yang belum membaik, Perseroan mendistribusikan bibit kepada para petani
sebanyak 15.960 batang.
C. Pengembangan Masyarakat Setempat
Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang secara
berkelanjutan dilakukan di setiap pabrik. Lingkup kegiatan pengembangan masyarakat telah ditentukan berdasarkan
kebutuhan masyarakat sekitar. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan dengan pusat dengan melibatkan
kerjasama pihak ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat atau pabrik ban pelanggan.
Di tahun 2017, kegiatan pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.

Bidang Pendidikan
Beasiswa diberikan kepada siswa dari tingkat SD hingga SMA merupakan bentuk kerjasama Perseroan
dan Goodyear yang dilakukan di Jambi. Adapun Beasiswa juga diberikan di Sumatera Selatan sebagai
bentuk kerjasama dengan Pirelli.
Beasiswa diberikan kepada putra/putri karyawan yang berprestasi di 14 Entitas Anak Perseroan dalam
rangka merayakan HUT RI ke 72.
Entitas Anak Perseroan juga fokus dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan guru MTQ
dengan menjadi sponsor dalam kegiatan pendidikan seperti olimpiade, seminar dan penelitian mahasiswa.
Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca buku kepada seluruh karyawan,
PT Karini Utama membuka perpustakaan di area kantin pabrik. Di samping itu, PT Karini Utama akan
mengadakan kegiatan bedah buku sebagai sarana mendekatkan satu karyawan dengan karyawan lainnya
dan meningkatkan pengetahuan.

b.

Bidang Lingkungan Kemasyarakatan
Pada tahun 2017, Perseroan memberikan bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk warga sekitar,
kegiatan donor darah, bantuan fogging, dan bantuan kegiatan kesehatan lainnya yang diadakan oleh
pemerintahan setempat.

c.

Bidang Infrastruktur
Berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa, penghijauan, perawatan jalan desa dan pembuatan
saluran air bersih untuk lingkungan sekitar pabrik.
Berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan lingkungan yang dicanangkan oleh lembaga pemerintahan daerah.

d.

Bidang Sosial dan Keagamaan
Melaksanakan perayaan keagamaan yang dilakukan di sekitar lingkungan pabrik. Bantuan diberikan dalam
bentuk tunai, barang maupun pelayanan jasa yang diadakan pada Idul Adha, Isra Miraj dan acara besar lainnya.

112

D. Program Pelestarian Lingkungan
Komitmen Perseroan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai kontribusi nyata dilakukan secara konsisten dan
terus menerus. Perseroan terus menjaga pengendalian dampak pencemaran dari kegiatan pabrik. Aktivitas
sepanjang tahun 2017 dijelaskan di bawah ini:
a.

Pengendalian Pencemaran Air dan Pengolahan Air Limbah
Pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan mengolah air limbah menggunakan Sistem Lumpur Aktif.
Sistem pengolahan air limbah ini telah terpasang di seluruh pabrik Grup Perseroan.

b.

Pengelolaan Limbah Padat
Pengelolaan limbah padat khususnya yang bersifat bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dilakukan
dengan kerjasama pihak ketiga yang memiliki izin resmi dari pemerintah, serta kapabilitas pengolahan limbah
B3. Kerjasama dengan pihak ketiga ini sudah diterapkan di semua pabrik yang beroperasi.

c.

Pengendalian Pencemaran Udara dan Kebisingan
Pengendalian pencemaran udara dan kebisingan dilakukan dengan pemantauan secara berkala. Pencegahan
pencemaran udara dan peningkatan kebisingan ke area warga dilakukan dengan meningkatkan penghijauan di
area pabrik.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan perbandingan antara ambang batas tingkat pencemaran atas limbah yang
dihasilkan dibandingkan dengan batasan yang diatur oleh lembaga yang berwenang untuk Perseroan dan Entitas
Anak:
a.

Uji Pencemaran Air
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

b.

Parameter
pH
BOD
COD
TSS
Ammonia
Total Nitrogen

Baku mutu hasil uji (mg/l)
6,00 - 9,00
60,00
200,00
100,00
5,00
10,00

Hasil uji pada entitas anak (mg/l)
Terendah
Tertinggi
6,01
7,86
2
48,7
13
138
2
69
0,00
4,87
1,02
8,18

Uji Pencemaran Emisi Udara
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Parameter
SO2
NO2
HCl
Cl2
NH3
HF
H2S
Partikulat
Opasitas
Hg
As
Sb
Cd
Zn
Pb

Baku mutu hasil uji (mg/m3)
800,00
1.000,00
5,00
10,00
0,50
10,00
35,00
350,00
35,00
5,00
8,00
8,00
8,00
50,00
12,00
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Hasil uji pada entitas anak (mg/m3)
Terendah
Tertinggi
0,06
235,00
0,08
311,00
0,00
2,30
0,00
4,25
0,00
0,22
0,00
3,55
0,00
12,25
10,14
99,00
5,00
20,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,18
0,00
0,03

IX.

EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang
berakhir pada 31 Juli 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 bersumber dari laporan
keuangan audit Perseroan.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan ditandatangani oleh Erna, S.E., Ak.,CA., CPA, dengan Opini Tanpa
Modifikasian.
Uraian

31 Juli 2018

Ekuitas
Modal Saham
Modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung
nilai arus kas
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba
Total ekuitas yang di distribusikan kepada pemilik
entitas induk
Kepentingan non-pengendali
TOTAL EKUITAS

2017

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2016

768.295
423.479

768.295
423.479

653.050
16.965

(45.622)
(25.056)
396.273

(25.091)
417.525

(25.091)
407.329

1.517.369
1.517.369

1.584.208
67
1.584.275

1.052.253
61
1.052.314

Apabila seluruh Pemegang Saham Perseroan selain TPM melaksanakan HMETD, maka struktur permodalan dan
susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut :

Posisi Ekuitas per
31 Juli 2018 sebelum
PMHMETD I
Ekuitas
Modal Saham
Modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung
nilai arus kas
Komponen ekuitas lainnya
Saldo Laba
JUMLAH EKUITAS
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(dalam jutaan Rupiah)

Total 1.100.000.000
saham dengan nilai
nominal Rp100 dan
harga pelaksanaan
PMHMETD I Rp530,per saham

Proforma Ekuitas per
31 Juli 2018 setelah
PMHMETD I

768.295
423.479

110.000
473.000

878.295
896.479

(45.622)

-

(45.622)

(25.056)
396.273
1.517.369

583.000

(25.056)
396.273
2.100.369

X. KEBIJAKAN DIVIDEN
Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan
ditawarkan dalam rangka PMHMETD I, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas
dividen. Berdasarkan UUPT, selama Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut,
Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah
menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk
pembagian dividen tersebut.
Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen
interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim
tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika
pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh
para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung
renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sebesar sebanyakbanyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih untuk setiap tahun berjalan, tetapi tidak ada kepastian apakah
Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung
pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai
dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan
mengikuti rekomendasi dari Direksi.
Pembayaran dividen kas dari laba bersih tahun berjalan didasarkan pada laba positif tahun buku 2018 dan keputusan
RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku sebesar sebanyak-banyaknya 50% (lima
puluh persen) dari laba positif tahun buku 2018.
Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan
pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.

pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
prospek usaha Perseroan;
belanja modal dan rencana investasi lainnya;
rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam
jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan
dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan
tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.
Sejarah Pembagian Dividen
Berikut keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan selama menjadi perusahaan publik sampai dengan
diterbitkannya Prospektus ini :
Tahun

Dividen (Rp)

Dividen /
lembar (Rp)

Tanggal
Pembayaran

2017

132.684.546.500

17,27

18-Jul-2018

2017

195.531.077.500

25,45

20-Des-2017

No. Berita Acara Keputusan RUPS
Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Kirana Megatara Tbk tanggal
28 Juni 2018 No. 15 yang dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di
Jakarta Barat
Surat Keputusan Pengganti Rapat Direksi dan Rapat Dewan
Komisaris No. 004/Direksi/KMG/XI/2017 yang berlaku efektif sejak
tanggal 4 Desember 2017 dan telah disetujui oleh RUPS Tahunan
berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Kirana Megatara
Tbk tanggal 28 Juni 2018 No. 15 yang dibuat dihadapan Edwar,
S.H., Notaris di Jakarta Barat
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Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian
dividen.
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XI. PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 4(3)f Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang No. 7 tahun 1983 (“Undang-undang Pajak Penghasilan”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku sejak 1
Januari 2009), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas dalam negeri,
koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tentang Bidang Penanaman
Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak
Penghasilan tanggal 29 Desember 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan
terbatas yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun
1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan
Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan atas
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Direktur Jenderal No. SE-06/PJ.4/1997 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 oleh orang pribadi dan Badan dari transaksi penjualan saham di bursa
efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.
Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham
pada saat pelunasan transaksi penjualan saham melalui pedagang perantara.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (lima per seribu) sebesar harga saham
penawaran umum perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masingmasing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut
diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka
penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal
17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Pasar 17.2.c Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan
Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan
atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah bruto yang ditahan oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk yang membayar dividen pada waktu
dividen yang telah diproporsikan harus dibayar dan hal ini bersifat final
Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen baik atas nama siapapun atau
bentuk apapun, dibayar, atau diproporsikan untuk dibayar, atau jatuh tempo oleh lembaga pemerintah, badan Wajib Pajak,
seseorang yang mengorganisir suatu aktivitas, pendirian permanen atau perwakilan dari badan bukan penduduk Wajib
Pajak kepada penduduk Wajib Pajak atau pendirian permanen, akan dikenakan pajak pemotongan 15% (lima belas
persen) dari jumlah bruto. Dalam hal penduduk penerima dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pajak
pemotongan adalah 100% lebih tinggi daripada rasio 15%, contoh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah bruto. Namun,
pengaturan Pasal 23 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku untuk dividen yang dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan atau diterima atau ditambahkan oleh penduduk wajib
pajak individual yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan (seperti yang sudah
diungkapkan sebelum).
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Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen yang didistribusikan ke Wajib Pajak bukan
penduduk adalah subjek dari Pajak Penghasilan dengan rasio 20% dari jumlah bruto. Rasio yang lebih rendah dibawah
persetujuan penghindaran pajak berganda dapat berlaku ketika, di antara yang lain, penerima adalah pemilik manfaat dari
dividen dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 10/PJ/2017 tertanggal
19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“PER-10/2017”) yang berlaku
efektif sejak 1 Agustus 2017. Menurut PER-10/2017, wajib pajak luar negeri wajib untuk memenuhi syarat dan keabsahan
administratif, salah satunya dengan memberikan Surat Keterangan Domilisi (SKDP) yang terdiri dari form standar yang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (disebut “Form DGT-1” atau “Form DGT 2”) ke Perseroan. Form DGT-1 atau
Form DGT-2 wajib ditandatangani atau disertifikasi oleh yang kompeten dan berwenang di perpajakan yang
mengkonfirmasi penerima penghasilan yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak di negara mitra persetujuan dan
berhak atas manfaat dari persetujuan pajak. Sertifikat Penduduk yang sah dikeluarkan oleh otoritas pajak yang kompeten
dapat dilampirkan bersama dengan Form DGT-1 atau From DGT-2 bila otoritas pajak yang kompeten menolak untuk
menandatangani atau mensertifikasi Form DGT-1 atau Form DGT-2 meskipun Sertifikat Penduduk telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan PER-10/2017.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak individual atau perusahaan
yang telah menyatakan aset yang berada di Indonesia atau aset yang berada di luar wilayah Indonesia dan dikembalikan
ke Indonesia, dan telah mendapatkan Sertifikat Pengampunan Pajak, tidak dapat memindahtangankan aset tersebut
keluar Indonesia untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun semenjak tanggal dikeluarkannya Sertifikat Pengampunan Pajak.
Informasi di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia pada tanggal berlaku
efektifnya Prospektus ini, dan bergantung pada perubahan terhadap hukum Indonesia, termasuk yang dapat memiliki
pengaruh retroaktif. Informasi di atas tidak mencakup atau mendiskusikan hukum perpajakan di negara selain Indonesia
dan tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum atau perpajakan. Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai deskripsi
komprehensif dari seluruh pertimbangan perpajakan yang dapat memiliki kaitan dengan keputusan untuk membeli saham.
Kewajiban Perpajakan Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan
Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak
memiliki hutang pajak yang belum lunas. Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun keuangan yang paling terakhir dibuat
untuk tujuan akuntansi dan dapat diubah ketika Perseroan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN
KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN,
PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.
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XII. KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI PERSEROAN
HSF (S) Pte. Ltd. (”HSF”) merupakan perusahaan investasi (other holding companies) yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Singapura, beralamat di 9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower 2, Singapore 038989.
Berdasarkan data tanggal 5 Maret 2018 dari The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) pemerintah
Singapura, susunan pengurus HSF pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur
Direktur
Direktur

: Wang Renfei
: Han Xubin
: Wan Zhirong

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham HSF adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Hainan State Farms Group Co.,Ltd
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

Jumlah Saham

Nilai Nominal USD 1 per saham
Jumlah Nominal (USD)
Persentase (%)

2.000.001

2.000.001

100,00

2.000.001

2.000.001

100,00

Penerima manfaat dari HSF adalah Hainan State Farm Investment Holding Group. HSF memiliki kecukupan dana untuk
melaksanakan HMETD sebagaimana dibuktikan berdasarkan kecukupan dana pada rekening di Industrial and
Commercial Bank of China Limited (ICBC) Singapore Branch tertanggal 19 Desember 2018, di mana dana tersebut hanya
akan digunakan untuk melaksanakan HMETD dalam rangka PMHMETD I. HSF memiliki hubungan afiliasi dengan
Perseroan, di mana salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Wan Zhirong juga menjadi Direktur di HSF dan
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HSF merupakan pemegang saham utama Perseroan. Berdasarkan Surat
Pernyataan tanggal 17 Desember 2018, HSF menyatakan hanya akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi
kepemilikan saham dalam Perseroan, yaitu sebanyak 519.200.544 HMETD atau senilai Rp 275.176.288.320,- dan tidak
akan mengambil HMETD milik pemegang saham Perseroan lainnya.
Pelaksanaan seluruh HMETD yang menjadi porsi HSF, tidak memerlukan (i) persetujuan pemerintah atau pihak yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara asal dan domisili HSF
maupun (ii) persetujuan dari pihak ketiga lainnya.
Lebih lanjut, keadaan dimana HSF menjadi calon pemegang saham pengendali Perseroan sesuai dengan proforma
sebagaimana diuraikan dalam Prospektus halaman 4, tidak memerlukan (i) persetujuan pemerintah atau pihak yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara asal dan domisili HSF
maupun (ii) persetujuan dari pihak ketiga lainnya.
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai
berikut:
1.

Akuntan Publik

:

Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
F17 Prudential Tower
Jl. Setiabudi Raya Kav. 79
Jakarta Selatan. 12910
Telp.
: (021) 5795 7300
Fax.
: (021) 5795 7301
STTD No. STTD-AP-226/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Erna, S.E.,
Ak., CA., CPA
Surat Penunjukan : No. K047/FH/A18/10-18 tanggal 2 Oktober 2018
Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD I ini adalah untuk
melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik
merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung
jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit
yang dilakukan.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian,
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan
keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan

2.

Konsultan Hukum

:

Assegaf Hamzah & Partners
Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Telepon : (021) 2555 7800
Faksimile : (021) 2555 7899
Anggota Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
STTD No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Bono Daru Adji,
S.H., LL.M.
Surat Penunjukan : No. 1950/02/12/10/18 tanggal 4 Oktober 2018
Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PMHMETD I ini adalah
melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain
yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi
hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi
Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan
mandiri sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang
berlaku.
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3.

Notaris

:

Edwar S.H.
Jl. Kemanggisan Ilir III
Komplek Tekstil No. D/25
Jakarta Barat 11480
Telp.
: (021) 5480 022
Fax.
: (021) 2253 4892
Pedoman kerja: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode
Etik Ikatan Notaris
STTD No. STTD.N-77/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018
Surat Penunjukan : No 021/KMG-Corsec/V/2018 tanggal 7 Mei 2018
Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan
Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4.

Biro Administrasi
Efek

:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Jakarta 14250
Telp. : (021) 2974 5222
Fax. : (021) 2928 9961
STTD No. Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Pedoman Kerja
: Peraturan Bapepam-LK dan Peraturan OJK
Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Jakarta No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan : No. PW-129/KMTR/112018 tanggal 21 November 2018
Tugas dan tanggung jawab BAE sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara
lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas
HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam
Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima
permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran
permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses
penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, melaksanakan proses
penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk
elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan melaksanakan pengembalian uang
pemesanan pembelian Saham Baru kepada Pemesan serta menyusun laporan sesuai
peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi
baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
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XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
Dalam rangka PMHMETD I, Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE sesuai dengan Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham.
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:
1.

Penerima HMETD yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 WIB
berhak untuk membeli Saham Baru dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 13.969 (tiga belas ribu sembilan ratus
enam puluh sembilan) saham lama berhak atas 2.000 (dua ribu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan
hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap
saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan ketentuan POJK No.
32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut wajib
dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.
2.

Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah :
a. Pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual
HMETD tersebut sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan
b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada
Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang
namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.
Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha, baik
Indonesia atau asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang
Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh
HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif
Sahamnya untuk diregistrasi sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 28 Januari 2019.
3.

Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masingmasing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD,
yaitu tanggal 29 Januari 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI
yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan
Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau
kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 29 Januari 2019 dengan membawa:
a.
b.

Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar serta
lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus (bagi Pemegang Saham badan hukum/lembaga). Pemegang
saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya
yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa
wajib diperlihatkan).
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4.

Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019.
A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif
1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan
membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh
KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau
Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan
instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI,
KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang
ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada
BAE, dokumen sebagai berikut:
a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD
(nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) yang melakukan pelaksanaan
HMETD;
b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari
rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus
yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE
akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti
pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada
rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang
Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan
menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang
telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan
menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan
HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD
tersebut kepada Perseroan dan BAE.
B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus
membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai
berikut:
a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan
pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (”KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (”KITAS”)); atau
fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD
(Pemegang Saham lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan
dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam
Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota
Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk
mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru
hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
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Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan
lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana
dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang
Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh
Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat
Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil
pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.
5.

Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam
Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru tambahan
melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan/atau FPPS
Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD
yakni tanggal 6 Februari 2019.
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam
bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan
menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan
pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam
Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian
Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran
susunan Direksi/pengurus (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran;
e. Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk
keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah
didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama
pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah
melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil
pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran.
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap
dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai
berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi
KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran
susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran.
Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan
selambat-lambatnya pada tanggal 8 Februari 2019 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak
memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
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6.

Penjatahan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan oleh Pemegang
Saham Perseroan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh
pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi;
b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah
seluruh Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan
Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD
yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan;
c. Jumlah Saham Baru yang akan dijatahkan adalah sisa Saham Baru yang belum diambil bagian oleh pemegang
HMETD.
7.

Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan
Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata
uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan
mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening
Perseroan pada:
Bank: Bank Central Asia
Cabang: KCU Kuningan
No. Rekening: 2177780088
Atas Nama: PT Kirana Megatara
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank
ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran
dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal
penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan
tersebut di atas.
Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana
pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling
lambat tanggal 8 Februari 2019.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan
Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
8.

Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan
bukti tanda terima pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil
Saham dan pengembalian uang untuk pemesanan Saham Baru tambahan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD
dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui
Pemegang Rekening.
9.

Pembatalan Pemesanan Saham Baru

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan
memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan
bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:
a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan
saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

125

10. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan yang lebih besar daripada
haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan
dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 13 Februari 2019.
Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 tidak akan disertai bunga.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang
yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai
dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1
(satu) bulan pada bank di mana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan
pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure atau karena
kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.
Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang
pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.
11. Penyerahan Saham Baru 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 di rekening Perseroan.
Saham Baru hasil pelaksanaan 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 dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan
didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah
tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00
– 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 8 Februari 2019. Sedangkan SKS hasil penjatahan
saham dapat diambil mulai tanggal 11 Februari 2019. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan
dokumen:
a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan);
b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum Pemegang Saham) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris
atau pengurus yang masih berlaku;
c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu
Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.
12. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan
Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD,
maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah
melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai
dengan HMETD yang telah dilaksanakan.
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XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI
HMETD
Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di situs Bursa Efek
Indonesia dan situs Perseroan.
1.

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 PMHMETD I, yaitu tanggal 28 Januari
2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh
oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

2.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS
Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 8 Februari 2019 dengan
menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli
Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Jakarta 14250
Telp. : (021) 2974 5222
Fax. : (021) 2928 9961

Apabila sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan
tidak menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab
BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.
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XVI. INFORMASI TAMBAHAN
Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD I ini atau menginginkan tambahan informasi dapat
menghubungi:
PT Kirana Megatara Tbk
Gedung The East Lantai 21
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1
Jakarta 12950
Tel.: (021) 5794 7988, Fax.: (021) 5794 7999
E-mail: info@kiranamegatara.com
Website: www.kiranamegatara.com
atau
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Jakarta 14250
Telp. : (021) 2974 5222
Fax. : (021) 2928 9961
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