Masa Penawaran Awal
(Book building Period)
: 6 – 14 Des 2005
Perkiraan Tanggal Efektif
:
9 Jan 2006
Perkiraan Masa Penawaran
: 13 – 17 Jan 2006
Perkiraan Tanggal Penjatahan :
18 Jan 2006
Perkiraan Tanggal Pengembalian
Pemesanan (Refund)
:
19 Jan 2006

Perkiraan Tanggal Distribusi Saham
dan Waran Secara Elektronik
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran pada
Bursa Efek Jakarta
Perkiraan Periode Perdagangan Waran
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran
Jangka Waktu Waran

:

20 Jan 2006

:
23 Jan2006
: 23 Jan 2006 - 16 Jan 2009
: 23 Jul 2006 - 22 Jan 2009
: 23 Jan 2006 - 22 Jan 2009

[

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN
PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM, NAMUN BELUM MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA
PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN
MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN
MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS AWAL.
BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI,
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
PT BAKRIE TELECOM Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BAKRIE TELECOM Tbk
Bidang Usaha:
Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Wisma Bakrie, Lantai 2
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: (62-21) 910 1112; Fax: (62-21) 910 0080
www.bakrietelecom.com

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA
Sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar Saham Seri B Atas Nama, dengan Nilai Nominal
Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran
Rp 105,-(seratus lima Rupiah) – Rp 115,-(seratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada
saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, dan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus
juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Seri B Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum.
Waran Seri I diberikan secara cuma–cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat
dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan,
yaitu 18 Januari 2006. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) lembar
waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru
Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama
3 (tiga) tahun.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Seri B Atas
Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar
Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa
berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 23 Juli 2006 sampai dengan 22 Januari 2009. Pemegang Waran Seri I tidak
mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan
menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT DANATAMA MAKMUR
PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh
(full commitment) terhadap Penawaran saham Perseroan.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI
SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
Saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta.

Prospektus awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2005.

PT Bakrie Telecom Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 2005 dengan Surat No.
7218/EST.05/FIN/XI/2005 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Repubik
Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”)
dan peraturan pelaksanaannya.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa
Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan
ditandatangani antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta tanggal [..]. Apabila Perseroan tidak
memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta, maka Penawaran
Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran
pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik,
norma dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan
dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Danatama Makmur sebagai Penjamin
Pelaksana Emisi Efek.
PT Danatama Makmur selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya serta
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi
dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang Pasar Modal.
Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan selain yang berlaku di
Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka
Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli Saham, kecuali bila
Penawaran dan pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran
atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak
terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

Tanggal Efektif
Masa Penawaran

:
9 Jan 2006
: 13 – 17 Jan 2006

Tanggal Penjatahan
:
Tanggal Pengembalian Uang
Pemesanan (Refund)
:

18 Jan 2006
19 Jan 2006

Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran pada
Bursa Efek Jakarta
Periode Perdagangan Waran
Periode Pelaksanaan Waran
Jangka Waktu Waran

:

20 Jan 2006

:
23 Jan2006
: 23 Jan 2006 - 16 Jan 2009
: 23 Jul 2006 - 22 Jan 2009
: 23 Jan 2006 - 22 Jan 2009

[

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

PT BAKRIE TELECOM Tbk
Bidang Usaha:
Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Wisma Bakrie, Lantai 2
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: (62-21) 910 1112; Fax: (62-21) 910 0080
www.bakrietelecom.com

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA
Sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar Saham Seri B Atas Nama, dengan Nilai Nominal
Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran
Rp 105,-(seratus lima Rupiah) – Rp 115,-(seratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada
saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, dan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus
juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Seri B Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum.
Waran Seri I diberikan secara cuma–cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat
dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan,
yaitu 18 Januari 2006. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) lembar
waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru
Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama
3 (tiga) tahun.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Seri B Atas
Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar
Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa
berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 23 Juli 2006 sampai dengan 22 Januari 2009. Pemegang Waran Seri I tidak
mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan
menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT DANATAMA MAKMUR
PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh
(full commitment) terhadap Penawaran saham Perseroan.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI
SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
Saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2005

PT Bakrie Telecom Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 2005 dengan Surat No.
7218/EST.05/FIN/XI/2005 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Repubik
Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”)
dan peraturan pelaksanaannya.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa
Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan
ditandatangani antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta tanggal [..]. Apabila Perseroan tidak
memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta, maka Penawaran
Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.
Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran
pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik,
norma dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan
dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Danatama Makmur sebagai Penjamin
Pelaksana Emisi Efek.
PT Danatama Makmur selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya serta
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi
dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam
Undang-Undang Pasar Modal.
Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan selain yang berlaku di
Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka
Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli Saham, kecuali bila
Penawaran dan pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran
atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak
terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi

: Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UndangUndang Pasar Modal.

AMPS – A

: Advanced Mobile Phone System yang berada pada frekuensi utama
pada bandwith bawah (rendah) yakni sekitar 825 MHz sampai dengan
835 MHz.

ARPU

: Singkatan dari Average Revenue per User, atau rata-rata pendapatan per
pelanggan.

Anak Perusahaan

: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Bandwith

: Lebar pita frekuensi yang merupakan ukuran kapasitas suatu jaringan
komunikasi.

BAPEPAM

: Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal.

BC

: Singkatan dari PT Bakrie Communications, perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai
pemegang saham Perseroan.

BSC

: Singkatan dari Base Station Controller, yaitu perangkat yang
mengendalikan saluran radio, mengatur dan mengalokasikan sinyal
telepon seluler dari BTS ke BTS atau ke MSC.

BNBR

: Singkatan dari PT Bakrie & Brothers Tbk, perseroan terbatas terbuka
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai
pemegang saham mayoritas Perseroan.

BEJ

: Singkatan dari Bursa Efek Jakarta, bursa efek sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang
diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Jakarta, suatu perseroan terbatas
berkedudukan di Jakarta, tempat saham dicatatkan.

BTS

: Singkatan dari Base Transceiver Station, yaitu perangkat penerima dan
pemancar sinyal radio.

Bursa Efek

: Bursa Efek Jakarta (BEJ).

CAGR

: Singkatan dari Compounded Annual
pertumbuhan rata-rata per tahun.

Call Center

: Pusat layanan pelanggan melalui telepon.

CDMA

: Singkatan dari Code Division Multiple Access, yaitu system radio digital
dengan akses jamak untuk pengiriman suara dan data, dimana
pengguna berbagi frekuensi melalui kode-kode unik.

Churn Rate

: Jumlah total nomor pelanggan yang diputuskan dari jaringan Perseroan
baik secara sepihak atau tidak dalam suatu periode dibagi dengan jumlah
pelanggan pada akhir periode tersebut, dibagi dengan jumlah bulan
dalam periode tersebut, dan dinyatakan dalam persentase.

Growth

Rate

atau

tingkat

CMA Fund Management Ltd. : Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Cook
Islands, sebagai pemegang saham.

iii

CRM

: Singkatan dari Customer Relationship Management, yaitu manajemen
pelayanan kepada pelanggan yang ditujukan untuk meningkatkan
kepuasan dan loyalitas pelanggan yang didukung oleh sumber daya
manusia yang profesional, proses bisnis yang berpadu, dan teknologi
yang efisien dan efektif.

Daftar Pemegang Saham

: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada
KSEI.

DPI

: Singkatan dari Divisi Perdagangan dan Industri.

DPPS

: Singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham.

E-TDMA

: Singkatan dari Extended Time Division Multiple Access, yaitu teknologi
telekomunikasi akses jamak yang memungkinkan pengguna berbagi
frekuensi yang terbagi atas slot-slot waktu.

EBIT

: Singkatan dari Earnings Before Interest and Tax, yaitu laba bersih
sebelum bunga dan pajak.

EBITDA

: Singkatan dari Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and
Amortisation, yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan
amortisasi.

Fixed Wireless Access

: Jaringan telepon tetap tanpa kabel.

FPPS

: Singkatan dari Formulir Permohonan Pemesanan Saham.

Gerai Esia

: Kantor pelayanan dan penjualan seluruh produk Perseroan.

GSM

: Singkatan dari Global System for Mobile Communications, yaitu suatu
sistem telekomunikasi seluler dengan standar Eropa.

Hari Bursa

: Hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya
menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang –
undangan yang berlaku dan ketentuan – ketentuan bursa efek tersebut.

Indosat

: PT Indosat Tbk

Karyawan

: Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk
karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat
ketetapan / perjanjian dengan menerima gaji / imbalan secara tetap
setiap bulan dari Perseroan.

KSEI

: Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas
mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas
berkedudukan di Jakarta.

Limited Mobility

: Layanan mobilitas jaringan akses pelanggan telepon tetap tanpa kabel
yang dibatasi pada suatu daerah operasi tertentu.

Masa Penawaran

: Jangka waktu untuk pemesanan Saham yang dapat dilakukan oleh
masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana
ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa Penawaran itu
ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
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Masyarakat

: Perorangan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia
maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun
badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan
hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar
wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

MMS

: Singkatan dari Multimedia Messaging Service, yaitu layanan yang
memungkinkan pelanggan mengirimkan data – data multimedia.

MSC

: Singkatan dari Mobile Switching Center, yaitu perangkat sentral telepon
yang mengelola lalu lintas panggilan telepon, serta mengontrol BSC.

MVNO

: Singkatan dari Mobile Virtual Network Operator, yaitu Kerjasama Operasi
dan Pemanfaatan Jaringan Bersama.

Pemerintah

: Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum

: Kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi

: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama
Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada
Perseroan berdasarkan Penjaminan Emisi Efek yang telah memiliki
Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

Penjamin Pelaksana Emisi

: PT Danatama Makmur.

Perseroan

: PT Bakrie Telecom Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu Perseroan
Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang –
Undang Negara Republik Indonesia.

PMA

: Singkatan dari Penanaman Modal Asing.

PMDN

: Singkatan dari Penanaman Modal Dalam Negeri.

Prospektus

: Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi
maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta
Saham dalam Penawaran Umum sesuai dengan Undang-Undang Pasar
Modal dan Peraturan Pelaksananya.

RIL

: Singkatan dari Richweb Investments Limited, adalah perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Mauritius, sebagai
pemegang saham Perseroan.

ROA

: Singkatan dari Return on Assets atau imbal hasil investasi yang
merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah
aktiva dalam periode yang sama.

Roaming

: Salah satu layanan dari jasa seluler yang memungkinkan pelanggan
suatu jaringan menggunakan jaringan milik sendiri atau operator lain di
luar wilayah asal.

ROE

: Singkatan dari Return on Equity atau imbal hasil ekuitas yang merupakan
perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah ekuitas dalam
periode yang sama.

RUIM

: Singkatan dari Removable User Identification Module, yaitu kartu
elektronik yang dimasukkan dalam ponsel untuk mengidentifikasikan
pelanggan dalam jaringan CDMA.

RUPS

: Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Saham

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

v

Seluler

: Layanan mobilitas jaringan akses pelanggan tanpa kabel yang tidak
dibatasi pada suatu daerah operasi tertentu.

SLI

: Singkatan dari Sambungan Langsung Internasional.

SLJJ

: Singkatan dari Sambungan Langsung Jarak Jauh.

SMS

: Singkatan dari Short Messaging Service, yaitu layanan pesan singkat,
merupakan salah satu bentuk layanan untuk mengirimkan, menerima
data berbentuk teks dari/ke ponsel.

Starter pack

: Paket kartu perdana yang berisikan kartu RUIM untuk dijual kepada
pelanggan baru.

STLR

: Singkatan dari Sambungan Telepon Lintas Radio.

Talktime

: Lama waktu bicara.

Telkom

: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

USO

: Singkatan dari
Universal Service Obligation, yaitu kewajiban
pembangunan sarana telekomunikasi untuk daerah tertinggal.

PSTN

: Singkatan dari Public Switch Telephone Network, yaitu jaringan
infrastruktur telepon kabel yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa
telepon tetap.

VoIP

: Singkatan dari Voice Over Internet Protocol, yaitu layanan sambungan
langsung internasional berbasis internet.

Wartel

: Singkatan dari Warung Telekomunikasi, yaitu jenis usaha kecil
menengah berbadan hukum dengan sistem bagi hasil antara Perseroan
dengan pengelola, yang menyediakan jasa telepon (suara).
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam
Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting
bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali
dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

UMUM
Perseroan didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Radio Telepon Indonesia atau disingkat
Ratelindo, berdasarkan Akta No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H.,
Notaris di Jakarta; sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 Nopember 1993,
dan diubah dengan Akta No. 129 tanggal 27 Nopember 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman
Kadir, pengganti dari Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta.
Akta-akta pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-12978 HT.01.01.Th’93
tanggal 3 Desember 1994, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 11 Desember 1993 berturut-turut di bawah No. 1266/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL, No.
1991/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 1692/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 1994, TBN No. 1750/1994.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.
192/T/PARPOSTEL/1996, tanggal 25 Maret 1996, Perseroan dinyatakan mulai beroperasi secara
komersial pada bulan Nopember 1995. Perseroan merupakan pelopor operator jaringan tanpa kabel di
Indonesia dengan spektrum frekuensi AMPS-A dan memiliki wilayah lisensi yang mencakup Jakarta dan
Jawa Barat (termasuk Banten).
Dengan diperolehnya persetujuan dari BKPM pada tanggal 27 April 2001, Perseroan merubah statusnya
dari perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN menjadi perseroan terbatas yang didirikan
dalam rangka PMA. Untuk itu Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 25 Oktober 2001, dibuat di hadapan Ilmiawan
Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 2 telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.
C-11935 HT.01.04.TH.2001 tanggal 30 Oktober 2001, sedangkan perubahan atas Pasal 11 ayat 1, 2 dan
9 dan Pasal 14 ayat 1, 2 dan 7, telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan
dicatat oleh Direktur Jenderal Admistrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Suratnya No. C 11936 HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 30 Oktober 2001. Perubahan anggaran dasar tersebut di atas
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal
1 Nopember 2001 di bawah No. 973/RUB.09.03/XI/2001 dengan TDP No. 090316415621, dan telah
diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 15 Januari 2002, TBN No. 481/2002.
Pada tanggal 8 September 2003, Perseroan berganti nama menjadi PT Bakrie Telecom berdasarkan
Akta No. 15 tanggal 8 September 2003 dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di
Jakarta. Perubahan nama tersebut berlaku efektif dengan diperolehnya persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia atas Akta No. 15 dimaksud di atas dengan keputusannya No. C-21884HT.01.04.TH.2003 tanggal 12 September 2003. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal
18 Oktober 2005 di bawah No. 1269/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285.
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Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan akta
Perubahan Anggaran Dasar PT Bakrie Telecom No. 20 tanggal 23 Nopember 2005, dibuat di hadapan
Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta, untuk keperluan perubahan anggaran dasar Perseroan dari
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehubungan dengan Penawaran Umum. Pada saat ini
Perseroan sedang memproses diperolehnya persetujuan dari dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pendaftaran dalam daftar perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan.
Perseroan memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar berdasarkan Keputusan Menteri
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia No. KM.66/PB.103/MPPT-1995 tanggal
28 Agustus 1995 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Perseroan. Izin tersebut
diberikan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi STLR di wilayah propinsi DKI Jakarta dan Jawa
Barat (termasuk Banten). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 tahun 2000 tentang
Telekomunikasi, maka izin Perseroan diperbarui menjadi Lisensi Modern, yaitu izin penyelenggaraan
jaringan tetap lokal dan izin penyelenggaraan jasa teleponi dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia No. KP.282 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Izin
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Dengan Akses Radio dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar
Perseroan dan Surat Keterangan Laik Operasi No. 850/PT003/DITTEL/SRT/2005 tanggal 11 Juni 2005.
Izin tersebut diberikan kepada Perseroan untuk menyelenggarakan (i) jaringan tetap lokal dengan akses
menggunakan transmisi gelombang radio pada pita frekuensi 825 MHz – 835 MHz berpasangan dengan
870 MHz – 880 MHz, dan (ii) jasa teleponi dasar, di wilayah propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Banten.
Perseroan memiliki izin prinsip untuk penyelenggaraan jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
(ITKP) berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan
Republik Indonesia No. 093/PT 003/Tel/DJPT-2005 tanggal 31 Januari 2005 dan Surat Direktorat
Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 003/Dittelinfo/Inf./II/05 tanggal 4 Pebruari 2005.
Perseroan merupakan pelopor operator jaringan telepon tanpa kabel di Indonesia yang mulai beroperasi
secara komersial pada tanggal 1 Nopember 1995. Sampai dengan bulan September 2003, Perseroan
menyelenggarakan jasa layanan telepon tetap tanpa kabel dengan menggunakan teknologi E-TDMA di
dua wilayah, yaitu di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan di kota
Bandung, masing-masing dengan kode area (021) dan (022).
Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan perubahan dunia usaha telekomunikasi,
Perseroan kemudian pada bulan September 2003 meluncurkan produk dan layanan telepon tanpa kabel
baru dengan merek dagang Esia, yaitu layanan telepon tanpa kabel tetap atau Fixed Wireless Access
dan layanan telepon tanpa kabel dengan mobilitas terbatas atau Limited Mobility, dengan menggunakan
teknologi CDMA 2000 1x. Nama Ratelindo selanjutnya dijadikan merek dagang Perseroan untuk produk
layanan telepon Fixed Wireless Access berbasis teknologi E-TDMA.
Pada saat ini Perseroan menggunakan 2 (dua) jenis teknologi dalam menyelenggarakan usaha jaringan
dan jasa telekomunikasi, yaitu teknologi CDMA 2000 1x untuk merek dagang Esia, dan E-TDMA untuk
merek dagang Ratelindo.
Kantor pusat Perseroan berlokasi di Wisma Bakrie lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Kuningan,
Jakarta 12920. Perseroan dalam menjalankan operasinya didukung oleh 1 Kantor Cabang, 20 kantor
penjualan dan memiliki jaringan infrastrukur telekomunikasi berupa 3 MSC, 3 BSC, dan 235 BTS dengan
cakupan daerah pelayanan yang meliputi seluruh kota dan kabupaten di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat
dan Banten.
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PENAWARAN UMUM
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini
melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) Saham
Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan kisaran Harga
Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) – Rp 115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham yang
harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyakbanyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham
Seri B Atas Nama yang bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan
kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat
puluh Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai
tanggal 23 Juli 2006 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009. Setiap pemegang 5 saham yang namanya
tercatat dalam Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 18 Januari 2006 akan mendapatkan 1 Waran
dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham
baru Perseroan yang akan dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah)
setiap saham. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas
dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan
sampai habis masa berlakunya maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak
berlaku.
Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima
miliar lima ratus juta) Saham Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap
saham atau sebesar 29,29% (dua puluh sembilan koma dua puluh sembilan persen) yang merupakan
saham baru yang berasal dari portepel. Saham-saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh.
STRUKTUR PERMODALAN
Komposisi Modal Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 20, tanggal 23 Nopember 2005, dibuat di
hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta atau pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai
berikut :
Keterangan
a.
b.

c.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bakrie & Brothers Tbk
2. Richweb Investment Limited
3. CMA Fund Management Ltd
4. PT Bakrie Communications
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
Seri A
Seri B
10.000.000.000
32.111.652.195
4.454.895.515
390.706.260
309.293.740
596.606.935
5.751.502.450
4.248.497.550

5.000.000.000
2.527.913.045
7.527.913.045
24.583.739.150

%

Jumlah Nilai Nominal
5.211.165.219.500

71,20%
2,94%
21,37%
4,49%
100,00%

1.390.979.103.000
78.141.252.000
314.650.052.500
119.321.387.000
1.903.091.794.500
3.308.073.425.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
a.

Modal Dasar

b.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bakrie & Brothers Tbk
2. Richweb Investment Limited
3. CMA Fund Management Ltd
4. PT Bakrie Communications
5. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

c.

Jumlah Saham
Seri A
Seri B
10.000.000.000
32.111.652.195
4.454.895.515
390.706.260
309.293.740
596.606.935
5.751.502.450
4.248.497.550
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5.000.000.000
2.527.913.045
5.500.000.000
13.027.913.045
19.083.739.150

%

Jumlah Nilai Nominal
5.211.165.219.500

50,35%
2,08%
15,10%
3,18%
29,29%
100,00%

1.390.979.103.000
78.141.252.000
314.650.052.500
119.321.387.000
550.000.000.000
2.453.091.794.500
2.758.073.425.000

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru
dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum
dan sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:
Jumlah Saham
Seri A
Seri B
10.000.000.000
32.111.652.195

Keterangan
a.

Modal Dasar

b.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bakrie & Brothers Tbk
2. Richweb Investment Limited
3. CMA Fund Management Ltd
4. PT Bakrie Communications
5. Masyarakat
6. Konversi waran oleh Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

c.

4.454.895.515
390.706.260
309.293.740
596.606.935
5.751.502.450
4.248.497.550

5.000.000.000
2.527.913.045
5.500.000.000
1.100.000.000
14.127.913.045
17.983.739.150

%

Jumlah Nilai Nominal
5.211.165.219.500

47,56%
1,97%
14,27%
3,00%
27,67%
5,53%
100,00%

1.390.979.103.000
78.141.252.000
314.650.052.500
119.321.387.000
550.000.000.000
110.000.000.000
2.563.091.794.500
2.648.073.425.000

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan
digunakan untuk:
1.

2.

Sekitar 90% (sembilan puluh persen) untuk pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan dalam
rangka memperluas cakupan wilayah, menambah kapasitas dan meningkatkan kualitas pelayanan
kepada pelanggan dalam bentuk:
•

Penambahan BTS

•

Penambahan dan pengembangan MSC dan BSC

•

Pengembangan peralatan penunjang sarana telekomunikasi lainnya

Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk modal kerja.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya
untuk penambahan modal kerja.
Rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana dalam
Prospektus ini.
KEUANGAN
Ikthisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2005 dan untuk tahun–tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004,
2003 serta 2002 adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Aktiva Lancar
Akitva Tidak Lancar
Total Aktiva
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas
Pendapatan Bersih
Laba Usaha
Laba Bersih

30 September
2005
608.046
918.941
1.526.987
654.493
872.494
164.300
(67.512)
(111.958)

2004
132.014
919.571
1.051.585
825.101
226.484
161.701
(67.527)
(297.978)

x

31 Desember
2003
257.594
849.753
1.107.347
697.885
409.462
168.659
2.910
11.415

2002
129.435
790.813
920.248
1.413.180
(492.932)
170.954
2.882
18.386

Pernyataan Hutang
Sesuai dengan laporan keuangan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 654.493 juta dengan rincian sebagai
berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Jumlah

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Usaha
Hutang Lain-lain
Pendapatan diterima dimuka
Uang Muka Pelanggan
Biaya masih harus dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun-Bank
Jumlah Kewajiban Lancar
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo
Hutang Hubungan Istimewa
Bank
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
JUMLAH KEWAJIBAN

39.471
3.420
6.912
14.452
48.233
1.582
33.592
147.662
13.848
10.758
482.225
506.831
654.493

PROSPEK USAHA
Indonesia merupakan salah satu pasar jasa telekomunikasi dengan prospek pertumbuhan yang sangat
pesat. Dibandingkan dengan negara–negara berkembang lainnya di kawasan Asia, Indonesia termasuk
salah satu negara dengan tingkat penetrasi layanan telekomunikasi yang terendah. Tingkat penetrasi
telepon tanpa kabel di Indonesia, yang mencakup telepon seluler, Fixed Wireless Access dan Limited
Mobility, pada akhir tahun 2004 adalah sebesar 14,4%. Sedangkan tingkat penetrasi telepon tanpa kabel
atau seluler pada akhir tahun 2004 di negara-negara berkembang di kawasan Asia seperti Cina, Filipina
dan Thailand diperkirakan masing–masing telah mencapai sekitar 25,0%, 40,0%, dan 42,0%, atau jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pasar telepon
tanpa kabel di Indonesia masih memiliki potensi untuk tumbuh dengan pesat di masa yang akan datang.
Jasa layanan telepon Fixed Wireless Access dan Limited Mobility telah berkembang menjadi layanan
telekomunikasi yang sangat diminati oleh para pelanggan di Indonesia, termasuk di wilayah di mana
Perseroan beroperasi, yaitu di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal ini disebabkan
terutama karena layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility menawarkan tarif panggilan yang
relatif sama dengan telepon tetap atau PSTN, namun memiliki kemampuan yang sama dengan layanan
telepon seluler. Keterbatasan layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility yaitu tidak dapat untuk
melakukan roaming ke wilayah lain, tidak menjadi hambatan yang berarti bagi para calon pelanggan
untuk memilih layanan ini, karena hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga menunjukkan
bahwa hanya sekitar 15% dari total pelanggan telepon seluler melakukan roaming secara aktif ke
wilayah lain.
Perseroan memiliki prospek usaha yang baik untuk tumbuh dan berkembang di masa mendatang,
sehubungan dengan masih rendahnya tingkat penetrasi telepon tanpa kabel di Indonesia, serta layanan
Fixed Wireless Access dan Limited Mobility yang ditawarkan Perseroan membebankan tarif panggilan
yang lebih murah dibandingkan dengan layanan telepon seluler.
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RISIKO USAHA
Setiap industri tidak terlepas dari risiko, begitu pula dengan bidang usaha yang dilakukan Perseroan.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha sebagai berikut:
Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan nasional, regional dan global:
1. Risiko perubahan-perubahan ekonomi di tingkat domestik, regional, dan global
2. Risiko Depresiasi Nilai Tukar Rupiah
3. Risiko Instabilitas Sosial dan politik
4. Risiko Kejahatan Terorisme
Risiko yang terkait dengan Industri Telekomunikasi:
1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Perubahan dan Perkembangan Teknologi
3. Risiko Perubahan Peraturan Sektor Telekomunikasi
4. Risiko Penyesuaian Tarif oleh Pemerintah
5. Risiko Pembatalan Ijin Penyelenggara
Risiko usaha yang terkait dengan Kegiatan Usaha dan Operasional Perseroan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risiko Degradasi Kualitas Layanan Usaha
Risiko Kegagalan Dalam Pendanaan
Risiko Ketergantungan Interkoneksi Jaringan
Risiko Keterbatasan Jaringan
Risiko Penundaan Kerjasama Jaringan Dengan Pihak Lain
Risiko Kompetisi Tenaga Kerja

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas akan dijelaskan pada Bab V Prospektus
ini tentang Risiko Usaha.
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA
Perseroan menetapkan segmen Socio Economic Status (SES) B & C (pengeluaran bulanan antara
Rp 600 ribu dan Rp 1,75 juta) sebagai sasaran pasar yang dituju, dengan tidak menutup kemungkinan
untuk juga mendapatkan pelanggan dari segmen di atasnya (SES-A). Secara umum, produk dan
pelanggan Perseroan dirancang untuk para pelanggan yang memiliki prinsip value for money.
Dalam rangka mencapai tujuan Perseroan sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang
mengutamakan konsep value for money dan kepuasan pelanggan, Perseroan secara terus menerus
meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kinerja operasi dan melakukan
ekspansi jaringan serta pengembangan bisnis melalui berbagai inovasi usaha.
Selain itu, Perseroan dan Indosat pada bulan September 2005 lalu telah menandatangani suatu Nota
Kesepakatan Bersama Kerjasama Operasi dan Pemanfaatan Jaringan dengan konsep MVNO. Dengan
adanya kerjasama ini, maka dimungkinkan bagi Perseroan untuk mengembangkan jaringan layanan
telekomunikasi tetap tanpa kabel untuk pelanggan di luar wilayah lisensi saat ini, yaitu secara Nasional,
dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila harus
menyelenggarakan sendiri pengembangan jaringan tersebut.
KEBIJAKAN DIVIDEN
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian
dividen.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh
pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan

xii

menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan
berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal dan arus
kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan
memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan, manajemen Perseroan
merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya
tercantum pada Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan
jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari sisa laba yang ditentukan penggunaannya
setelah sisa laba dikurangi cadangan umum dan cadangan lainnya (jika ada), kecuali ditentukan lain oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
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I.

PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini
melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar
Saham Seri B Atas Nama yang seluruhnya berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus
Rupiah) setiap saham dengan kisaran Harga Penawaran Rp 105,-(seratus lima Rupiah) – Rp 115,(seratus lima belas Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan 1.100.000.000
(satu miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham Seri B Atas Nama yang
bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan kisaran harga pelaksanaan
sebesar Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham
yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 23 Juli 2006 sampai
dengan tanggal 22 Januari 2009. Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam dalam
Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 18 Januari 2006 akan mendapatkan 1 (satu) Waran dimana
setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru
Perseroan yang akan dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap
saham. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen
selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis
masa berlakunya maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

PT BAKRIE TELECOM Tbk
Bidang Usaha:
Industri Telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Wisma Bakrie, Lantai 2
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: (62-21) 910 1112; Fax: (62-21) 910 0080

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI
PADA BAB V MENGENAI “RISIKO USAHA”.
Perseroan didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Radio Telepon Indonesia atau disingkat
Ratelindo, berdasarkan Akta No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H.,
Notaris di Jakarta; sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 Nopember 1993,
dan diubah dengan Akta No. 129 tanggal 27 Nopember 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman
Kadir, pengganti dari Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta.
Akta-akta pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-12978 HT.01.01.Th’93
tanggal 3 Desember 1994, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 11 Desember 1993 berturut-turut di bawah No. 1266/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL, No.
1991/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 1692/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 1994, TBN No. 1750/1994.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.
192/T/PARPOSTEL/1996, tanggal 25 Maret 1996, Perseroan dinyatakan mulai beroperasi secara
komersial pada bulan Nopember 1995.
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Dengan diperolehnya persetujuan dari BKPM pada tanggal 27 April 2001, Perseroan merubah statusnya
dari Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN menjadi Perseroan Terbatas yang didirikan
dalam rangka PMA. Untuk itu Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 25 Oktober 2001, dibuat di hadapan Notaris
Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. Perubahan atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 2 telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-11935
HT.01.04.TH.2001 tanggal 30 Oktober 2001, sedangkan perubahan atas Pasal 11 ayat 1, 2 dan 9 dan
Pasal 14 ayat 1, 2 dan 7, telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan dicatat
oleh Direktur Jenderal Admistrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Suratnya No. C-11936
HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 30 Oktober 2001. Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 1 Nopember
2001 di bawah No. 973/RUB.09.03/XI/2001 dengan TDP No. 090316415621, dan telah diumumkan
dalam BNRI No. 5 tanggal 15 Januari 2002, TBN No. 481/2002.
Pada tanggal 8 September 2003, Perseroan berganti nama menjadi PT Bakrie Telecom berdasarkan
Akta Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. No. 15 tanggal 8 September 2003.
Perubahan nama
tersebut berlaku efektif dengan diperolehnya persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Republik Indonesia atas Akta No. 15 dimaksud di atas dengan keputusannya No. C-21884HT.01.04.TH.2003 tanggal 12 September 2003. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal
18 Oktober 2005 di bawah No. 1269/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan akta
Perubahan Anggaran Dasar PT Bakrie Telecom No. 20 tanggal 23 Nopember 2005, dibuat di hadapan
Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta, untuk keperluan perubahan anggaran dasar Perseroan dari
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehubungan dengan Penawaran Umum. Pada saat ini
Perseroan sedang memproses diperolehnya persetujuan dari dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pendaftaran dalam daftar perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan.
Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi penyediaan jaringan dan penyelenggaraan jasa
telekomunikasi.
Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Wisma Bakrie Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Kuningan,
Jakarta Selatan.
Komposisi Modal Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 20, tanggal 23 Nopember 2005, dibuat di
hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta atau pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai
berikut :
Keterangan
a.
b.

c.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.
PT Bakrie & Brothers Tbk
2.
Richweb Investment Limited
3.
CMA Fund Management Ltd
4.
PT Bakrie Communications
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
Seri A
Seri B
10.000.000.000
32.111.652.195
4.454.895.515
390.706.260
309.293.740
596.606.935
5.751.502.450
4.248.497.550

2

5.000.000.000
2.527.913.045
7.527.913.045
24.583.739.150

%

Jumlah Nilai Nominal
5.211.165.219.500

71,20%
2,94%
21,37%
4,49%
100,00%

1.390.979.103.000
78.141.252.000
314.650.052.500
119.321.387.000
1.903.091.794.500
3.308.073.425.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan
a.

Modal Dasar

b.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bakrie & Brothers Tbk
2. Richweb Investment Limited
3. CMA Fund Management Ltd
4. PT Bakrie Communications
5. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

c.

Jumlah Saham
Seri A
Seri B
10.000.000.000
32.111.652.195
4.454.895.515
390.706.260
309.293.740
596.606.935
5.751.502.450
4.248.497.550

5.000.000.000
2.527.913.045
5.500.000.000
13.027.913.045
19.083.739.150

%

Jumlah Nilai Nominal
5.211.165.219.500

50,35%
2,08%
15,10%
3,18%
29,29%
100,00%

1.390.979.103.000
78.141.252.000
314.650.052.500
119.321.387.000
550.000.000.000
2.453.091.794.500
2.758.073.425.000

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru
dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum
dan sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut :
Keterangan
a.

Modal Dasar

b.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bakrie & Brothers Tbk
2. Richweb Investment Limited
3. CMA Fund Management Ltd
4. PT Bakrie Communications
5. Masyarakat
6. Konversi waran oleh Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel

c.

Jumlah Saham
Seri A
Seri B
10.000.000.000
32.111.652.195
4.454.895.515
390.706.260
309.293.740
596.606.935
5.751.502.450
4.248.497.550

5.000.000.000
2.527.913.045
5.500.000.000
1.100.000.000
14.127.913.045
17.983.739.150

%

Jumlah Nilai Nominal
5.211.165.219.500

47,56%
1,97%
14,27%
3,00%
27,67%
5,53%
100,00%

1.390.979.103.000
78.141.252.000
314.650.052.500
119.321.387.000
550.000.000.000
110.000.000.000
2.563.091.794.500
2.648.073.425.000

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar
saham dalam rangka Penawaran Umum ini atau 29,29% (dua puluh sembilan koma dua puluh sembilan
persen) dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan akan
mencatatkan sejumlah 13.279.415.495 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus
lima belas ribu empat ratus sembilan puluh lima) lembar saham yang dimiliki Para Pemegang Saham
Terdahulu atau 70,71% (tujuh puluh koma tujuh puluh satu persen) dari saham yang ditempatkan dan
disetor penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian setelah Penawaran Umum jumlah saham
yang dicatatkan sebanyak-banyaknya adalah 18.779.415.495 (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta empat ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh lima) lembar saham atau 100,00%
(seratus persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu
miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham
baru.
Saham-saham yang akan dicatatkan atas nama Para Pemegang Saham Terdahulu tersebut, yaitu
sejumlah 13.279.415.495 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas
ribu empat ratus sembilan puluh lima) Saham Seri A dan Seri B Atas Nama tidak akan dijual oleh para
pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan
sehubungan dengan Penawaran Umum ini menjadi efektif.
Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan saham baru, saham bonus, Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
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II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biayabiaya emisi saham, akan digunakan untuk:
1.

Sekitar 90% (sembilan puluh persen) untuk pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan dalam
rangka memperluas cakupan wilayah, menambah kapasitas dan meningkatkan kualitas pelayanan
kepada pelanggan dalam bentuk:
•

2.

Penambahan BTS

•

Penambahan dan pengembangan MSC & BSC

•

Pengembangan peralatan penunjang sarana telekomunikasi lainnya

Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk modal kerja.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya
untuk penambahan modal kerja.
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada
BAPEPAM sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari
Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih
dahulu melaporkan rencana tersebut ke BAPEPAM dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
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III.

PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah
Rp 654.493 juta yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 147.662 juta dan kewajiban tidak lancar
sebesar Rp 506.831 juta dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Usaha
Hutang Lain-lain
Pendapatan diterima dimuka
Uang Muka Pelanggan
Biaya masih harus dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Bank
Jumlah Kewajiban Lancar
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo
Hutang Hubungan Istimewa
Bank
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
JUMLAH KEWAJIBAN

Jumlah
39.471
3.420
6.912
14.452
48.233
1.582
33.592
147.662
13.848
10.758
482.225
506.831

654.493

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Usaha
Jumlah hutang usaha Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah Rp 39.471 juta yang terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)

Jumlah
Hutang Pemasok Luar Negeri
Hutang Pemasok Dalam Negeri
Hutang Interkoneksi
Hubungan Istimewa
Hutang kepada-PT Multi Kontrol Nusantara

10.235
24.318
4.858

Jumlah

39.471

60

Hutang Lain-lain
Jumlah hutang lain-lain Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah Rp 3.420 juta yang terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)

Jumlah
Dalam mata uang Rupiah
Dalam mata uang asing

3.186
234

Jumlah

3.420

Pendapatan Diterima Dimuka
Jumlah pendapatan diterima dimuka Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah sebesar
Rp 6.912 juta.
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Uang Muka Pelanggan
Jumlah uang muka pelanggan per tanggal 30 September 2005 adalah Rp 14.452 juta yang merupakan
jaminan dari pelanggan Wartel atas penggunaan fasilitas telekomunikasi milik Perseroan.
Biaya Masih Harus Dibayar
Jumlah biaya masih harus dibayar Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah Rp 48.233 juta
yang terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)

Jumlah
Interkoneksi
Cadangan Manfaat Karyawan
Royalti Konsensi kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Sewa
Beban Pos
Listrik dan Air
Retensi
Lain-lain di bawah Rp 100.000.000,-

24.329
7.517

Jumlah

48.233

4.043
4.380
1.291
732
224
5.717

Hutang Pajak
Jumlah pajak Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah Rp 1.582 juta yang terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)

Jumlah
Pajak Penghasilan :
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 26

292
839
451

Jumlah

1.582

Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun
Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per tanggal 30 September 2005
adalah sebesar Rp 33.592 juta yang merupakan kewajiban kepada bank.
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Pajak tangguhan Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah sebesar Rp 13.848 juta.
Pinjaman Jangka Panjang
Jumlah pinjaman jangka panjang Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah Rp 482.225 juta
yang terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)

Jumlah
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Dikurangi kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun

515.817

Jumlah Bagian Jangka Panjang

482.225
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33.592

Hutang Hubungan Istimewa
Jumlah hutang kepada pihak hubungan istimewa Perseroan per tanggal 30 September 2005 adalah
Rp 10.758 juta, yang merupakan hutang kepada PT Quantum Bahana Enterprise.
Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan keuangan Auditor Independen, Perseroan tidak
membuat dan/atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam laporan
keuangan. Tidak ada kewajiban baru (selain hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal
Perseroan) yang terjadi sejak tanggal Laporan Audit Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan
Pendaftaran.
Seluruh kewajiban Perseroan per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam
Prospektus. Dengan melihat kinerja dan prospek usaha Perseroan, pihak manajemen berkeyakinan
sanggup menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.
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IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH
MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan
beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.
1.

Umum

Perseroan didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Radio Telepon Indonesia atau disingkat
Ratelindo, berdasarkan Akta No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H.,
Notaris di Jakarta; sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 Nopember 1993,
dan diubah dengan Akta No. 129 tanggal 27 Nopember 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman
Kadir, pengganti dari Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.
192/T/PARPOSTEL/1996, tanggal 25 Maret 1996, Perseroan dinyatakan mulai beroperasi secara
komersial pada bulan Nopember 1995. Perseroan merupakan pelopor operator jaringan tanpa kabel di
Indonesia dengan spektrum frekuensi AMPS-A dan memiliki wilayah lisensi yang mencakup Jakarta dan
Jawa Barat (termasuk Banten).
Seiring dengan penggantian nama Perseroan menjadi PT Bakrie Telecom, Perseroan mengeluarkan
produk baru dengan meluncurkan layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility dengan merek
dagang Esia, dengan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Keunggulan dari layanan Limited Mobility
adalah tarifnya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan layanan Seluler karena dikategorikan
sebagai layanan telepon tetap. Potensi peminat layanan Limited Mobility relatif besar, terutama untuk
pelanggan yang sebagian besar kegiatan telekomunikasi dilakukan di dalam satu area tertentu. Selain
itu, jasa ini pun sangat diminati oleh pelanggan yang belum memiliki telepon rumah karena biaya
pemasangan yang ringan dan waktu pemasangan yang cepat.
Pada akhir Oktober 2005, Perseroan telah memiliki 198 jaringan BTS untuk produk berteknologi CDMA
dan 37 jaringan BTS untuk produk berteknologi E-TDMA yang mencakup daerah layanan propinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat dan Banten dan telah memiliki 348.392 pelanggan yang terdiri dari 232.319
pelanggan CDMA dan 116.073 pelanggan E-TDMA.
Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Wisma Bakrie Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Kuningan,
Jakarta Selatan, Jakarta. Perseroan dalam menjalankan operasionalnya didukung oleh 1 Kantor Cabang
dan 20 Gerai Esia yang tersebar di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
2.

Pentarifan

Untuk produk layanan Ratelindo, penetapan tarif didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia No. 19 tahun 2001 yang terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan dan biaya
pemakaian. Pada saat ini, tarif yang dikenakan Perseroan kepada pelanggan Ratelindo adalah sama
dengan tarif yang dikenakan oleh Telkom kepada pelanggan PSTN.
Untuk produk layanan Esia, penetapan tarif didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. 35 tahun 2004, yang terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya
fasilitas tambahan. Dalam penerapannya, tarif yang dikenakan untuk layanan Esia Pascabayar terdiri dari
biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan. Sedangkan untuk layanan Esia Prabayar,
tarif yang dikenakan terdiri dari biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan.
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3.

Keuangan

Analisis dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 9 (sembilan)
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005 dan untuk tahun–tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2004, 2003 serta 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi
& Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:
(dalam jutaan Rupiah)
30 September
2005
(9 bulan)

Keterangan
LAPORAN LABA RUGI
Pendapatan Usaha Kotor
Pendapatan Usaha Bersih
Beban Usaha
EBITDA
Laba (Rugi) Usaha
Laba (Rugi) Bersih
NERACA
AKTIVA
Aktiva Lancar
Aktiva Tidak Lancar
Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar
Jumlah Kewajiban
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

2004*
(1 tahun)

31 Desember
2003*
(1 tahun)

2002*
(1 tahun)

254.414
164.300
231.812
24.158
(67.512)
(111.958)

275.029
161.701
229.229
28.830
(67.527)
(297.978)

247.599
168.659
165.749
72.530
2.910
11.415

247.755
170.954
168.071
56.400
2.882
18.386

608.046
918.941
1.526.987

132.014
919.571
1.051.585

257.594
849.753
1.107.347

129.434
790.814
920.248

147.662
506.831
654.493
872.494
1.526.987

126.351
698.750
825.101
226.484
1.051.585

180.050
517.835
697.885
409.462
1.107.347

380.295
1.032.885
1.413.180
(492.932)
920.248

*) disajikan kembali

Pendapatan Usaha
Pendapatan Usaha Perseroan terutama berasal dari layanan produk Esia dan Ratelindo. Tabel di bawah
ini menunjukkan rincian total pendapatan usaha untuk masing–masing periode dan kontribusi dari masing
– masing layanan terhadap pendapatan usaha :
Produk
Pendapatan Pemakaian Pulsa
Pendapatan Langganan Bulanan
Pendapatan Jasa Penyambungan
Pendapatan Jasa Lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
Kotor
Bagi hasil Wartel Ratelindo
Diskon Promosi Esia
Beban Interkoneksi
Jumlah Pendapatan Usaha
Bersih

30 September
2005
197.672
77,7%
28.729
11,3%
5.426
2,1%
22.587
8,9%

2004
208.096
75,7%
39.240
14,2%
3.292
1,2%
24.401
8,9%

31 Desember
2003
189.693
76,6%
36.218
14,6%
6.318
2,6%
15.370
6,2%

2002
192.853
77,8%
37.165
15,0%
6.761
2,7%
10.976
4,5%

254.414

100,0%

275.029

100,0%

247.599

100,0%

247.755

100,0%

(21.687)
(10.005)
(58.422)

-8,5%
-3,9%
-23,0%

(35.391)
(21.898)
(56.039)

-12,9%
-8,0%
-20,4%

(35.233)
(3.661)
(40.046)

-14,2%
-1,5%
-16,2%

(36.262)
(40.539)

-14,6%
-16,4%

164.300

64,6%

161.701

58,8%

168.659

68,1%

170.954

69,0%

Sedangkan perincian Pendapatan Usaha Kotor berdasarkan produk layanan Perseroan adalah sebagai
berikut:
Produk
Ratelindo
Esia
Pascabayar
Prabayar
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor

30 September
2005
167.635
65,9%

2004
234.962

20.997
65.782
254.414

11.715
28.352
275.029

8,2%
25,9%
100,0%

85,4%
4,3%
10,3%
100,0%

31 Desember
2003
240.777
97,2%

2002
247.755
100%

377
6.445
247.599

247.755

0,2%
2,6%
100,0%

100,0%

Pendapatan Usaha Kotor Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2005 adalah sebesar Rp 254.414 juta, di mana produk Ratelindo dan Esia memberikan
kontribusi pendapatan masing-masing sebesar Rp 167.635 juta dan Rp 86.779 juta atau sebesar 65,9%
dan 34,1% dari total Pendapatan Usaha Kotor.
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Pendapatan Usaha Bersih Perseroan untuk tahun 2004 mengalami penurunan sebesar Rp 6.958 juta
atau 4,1% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2003 yang tercatat sebesar Rp 168.659 juta.
Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas promosi Perseroan dalam bentuk pemberian diskon
tarif dalam rangka penetrasi produk terbaru Perseroan, yaitu Esia.
Untuk Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2003, yang tercatat sebesar Rp 168.659 juta,
mengalami sedikit penurunan sebesar Rp 2.295 juta atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan tahun
2002 sebesar Rp 170.954 juta, yang disebabkan oleh penurunan pendapatan pemakaian produk
Ratelindo sebesar Rp 6.978 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah pelanggan
Ratelindo yang belum dapat terkompensasi dengan pertumbuhan pelanggan Esia.
Beban Usaha
Beban Usaha Perseroan meliputi penyusutan, beban operasi dan pemeliharaan, beban karyawan, beban
administrasi dan umum, beban penjualan dan pemasaran dan beban jasa lainnya.
Beban Usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2005 adalah sebesar Rp 231.812 juta. Beban Usaha terbesar berasal dari beban penyusutan sebesar
Rp 89.276 juta atau 38,51% terhadap total Beban Usaha Perseroan.
Beban Usaha Perseroan untuk tahun 2004, 2003 dan 2002 tercatat masing–masing sebesar Rp 229.229
juta, Rp 165.749 juta dan Rp 168.071 juta. Kenaikan Beban Usaha pada 2004 dibandingkan dengan
tahun 2003 sebesar Rp 63.480 juta disebabkan terutama karena meningkatnya beban penyusutan akibat
penambahan aktiva berupa peralatan jaringan Esia dan meningkatnya beban pemasaran produk Esia.
Sementara itu, Beban Usaha pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar Rp 2.322 juta jika
dibandingkan dengan Beban Usaha pada tahun 2002, yang terutama disebabkan oleh turunnya beban
operasi dan pemeliharaan serta beban umum dan administrasi.
Laba/Rugi Usaha
Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005, Perseroan masih
membukukan rugi usaha sebesar Rp 67.512 juta. Rugi usaha pada periode ini disebabkan karena Beban
Usaha yang lebih besar dari Pendapatan Usaha Bersih, yang sebagian besar berasal dari beban
penyusutan dan beban penjualan dan pemasaran.
Rugi Usaha Perseroan untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp 67.527 juta. Rugi Usaha ini terutama
disebabkan oleh peningkatan beban Penyusutan seiring bertambahnya operasional jaringan Esia, serta
peningkatan beban Pemasaran dalam rangka penetrasi pasar produk layanan Esia. Sedangkan untuk
tahun 2003 dan 2002, Perseroan mencatatkan laba usaha masing-masing sebesar Rp 2.910 juta dan
Rp 2.882 juta.
Laba/Rugi Bersih
Rugi Bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005
adalah sebesar Rp 111.958 juta. Rugi Bersih Perseroan pada periode ini disebabkan karena Perseroan
masih membukukan Rugi Usaha yang disertai dengan Beban Lain-lain Bersih sebesar Rp 61.114 juta.
Untuk tahun 2004, Perseroan masih membukukan Rugi Bersih sebesar Rp 297.978 juta. Hal ini
disebabkan oleh Perseroan masih membukukan Rugi Usaha yang disertai dengan Beban Lain-lain
Bersih sebesar Rp 64.129 juta dan Beban Pajak Tangguhan sebesar Rp 166.321 juta. Beban Pajak
Tangguhan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 158.100 juta dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Beban pajak tangguhan ini terutama berasal dari aktiva pajak tangguhan rugi fiskal yang
tidak dapat digunakan di masa yang akan datang. Beban pajak tangguhan ini merupakan transaksi yang
tidak mempengaruhi arus kas.
Untuk tahun 2003 dan 2002, Perseroan membukukan laba bersih masing–masing sebesar Rp 11.415
juta dan Rp 18.386 juta, yang disebabkan oleh penurunan jumlah pelanggan Ratelindo.
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Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
Aktiva
Jumlah aktiva Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2005 tercatat sebesar Rp 1.526.987 juta, yang sebagian besar berupa aktiva tetap bersih sebesar
Rp 886.924 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp 317.352 juta.
Sedangkan jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 1.051.585 juta, mengalami
penurunan sebesar 5,0% dari jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2003. Penurunan jumlah aktiva
tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Aktiva Pajak Tangguhan. Jumlah aktiva Perseroan pada
tanggal 31 Desember 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp 187.100 juta atau 20,3% dibandingkan
dengan jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2002 yang tercatat sebesar Rp 920.248 juta.
Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan pembayaran uang muka atas pembelian peralatan
telekomunikasi Perseroan.
Kewajiban
Jumlah kewajiban Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2005 adalah sebesar Rp 654.493 juta yang sebagian besar berupa kewajiban bank sejumlah Rp 515.817
juta.
Jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 127.216 juta
atau 18,23% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2003 yang tercatat sebesar Rp 697.885
juta. Peningkatan kewajiban tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya hutang hubungan
istimewa dan hutang bank. Sedangkan jika dibandingkan antara jumlah kewajiban pada tanggal
31 Desember 2003 dengan jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2002 yang tercatat sebesar
Rp 1.413.180 juta, terjadi penurunan sebesar Rp 715.295 juta atau sebesar 50,62% yang terutama
disebabkan oleh karena penurunan pinjaman subordinasi yang dikonversi menjadi saham Perseroan.
Ekuitas
Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2005 adalah sebesar Rp 872.494 juta, yang sebagian besar berupa penambahan modal ditempatkan.
Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2004 mengalami penurunan sebesar 44,69% dari jumlah
ekuitas pada tanggal 31 Desember 2003 yang tercatat sebesar Rp 409.462 juta. Penurunan jumlah
ekuitas pada tahun 2004 ini lebih disebabkan oleh meningkatnya rugi bersih Perseroan di tahun 2004
sebesar Rp 297.798 juta. Sedangkan, posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2003
dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2002 mengalami peningkatan sebesar
Rp 902.394 juta disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang
saham yang merupakan konversi pinjaman subordinasi menjadi saham.
Likuiditas
Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan
menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Likuiditas dapat dihitung dengan membandingkan aktiva
lancar dengan kewajiban lancarnya pada suatu tanggal tertentu.
Likuiditas Perseroan pada tanggal 30 September 2005 adalah sebesar 4,12x. Sedangkan likuiditas
Perseroan pada pada tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 masing–masing adalah sebesar 1,05x,
1,43x, dan 0,34x. Likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2004 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan likuiditas pada tanggal 31 Desember 2003, disebabkan terutama karena
penurunan uang muka pada supplier yang sudah direklasifikasi menjadi aktiva tetap. Likuiditas Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2003 jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2002 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena menurunnya hutang usaha yang cukup signifikan
serta menurunnya biaya yang masih harus dibayar yang terkait dengan beban interkoneksi.
Solvabilitas
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan
menggunakan ekuitas yang ditanamkan. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan membandingkan
antara jumlah kewajiban terhadap ekuitas.
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Rasio solvabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2005, 31 Desember 2004, 2003 dan 2002
adalah masing–masing sebesar 0,75; 3,64; 1,70 dan -2,87. Rasio solvabilitas Perseroan pada tanggal
30 September 2005 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2004,
hal ini terutama disebabkan karena konversi hutang hubungan istimewa Perseroan menjadi ekuitas dan
penyetoran modal baru dari pemegang saham. Sementara rasio solvabilitas Perseroan pada tahun 2004
dibandingkan dengan 2003 mengalami kenaikan terutama disebabkan karena semakin kecilnya ekuitas
Perseroan akibat meningkatnya saldo defisit. Rasio solvabilitas pada tahun 2002 menunjukkan angka
negatif disebabkan karena Perseroan mengalami defisiensi modal.
Imbal Hasil Aktiva
Imbal hasil aktiva adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki, yang
dapat dihitung dari perbandingan antara EBIT dengan jumlah aktiva. Imbal hasil aktiva Perseroan untuk
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005, dan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2003 serta 2002 adalah masing–masing sebesar -4,73%; -6,47%; 0,43%
dan -0,02%.
Kegiatan usaha Perseroan termasuk dalam industri jasa telekomunikasi yang merupakan industri padat
modal sehingga untuk tahap awal perhitungan imbal hasil aktiva tidak sepenuhnya mencerminkan
kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan. Perhitungan perbandingan EBITDA terhadap
aktiva, untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005, dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2003 serta 2002 adalah masing–masing
sebesar 1,58%; 2,74%; 6,54%; 6,13%.
Imbal Hasil Ekuitas
Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang
ditanamkan, yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba (rugi) bersih dengan ekuitas. Imbal hasil
ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005,
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2003 serta 2002 adalah masing–
masing sebesar -12,83%, -131,57%, 2,79% dan -3,73%.
4.

Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan pada saat ini memiliki aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang jumlahnya tidak
signifikan. Kewajiban Perseroan dalam mata uang asing yang terdiri dari hutang usaha dan hutang lainlain mencapai sebesar 1,6% dari total kewajiban Perseroan per 30 September 2005. Bila diperlukan,
Perseroan akan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak nilai tukar.
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V.

RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa
kegiatan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada banyak faktor-faktor eksternal yang berada di
luar pengendalian Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka para 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 tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat
memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan/atau nilai
saham Perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan
dapat mengalami penurunan sehingga para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.
Risiko usaha yang dihadapi Perseroan dapat secara umum digolongkan berdasarkan berbagai sumber
risiko terkait, yaitu risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, politik dan keamanan nasional, regional
dan global, risiko yang berkaitan dengan industri telekomunikasi, serta risiko yang berkaitan dengan
kegiatan usaha dan operasional Perseroan.
Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan nasional, regional dan global
Perseroan, lingkup kegiatan Perseroan serta aset-asetnya berada di dalam wilayah Indonesia. Dengan
demikian, kondisi-kondisi yang mempengaruhi stabilitas nasional di masa mendatang yang meliputi
aspek ekonomi, politik, keamanan, dan juga sosial budaya, serta tindakan yang diambil dan/atau tidak
diambil oleh Pemerintah dapat berpengaruh buruk terhadap kegiatan usaha dan operasional, kinerja
keuangan, dan prospek usaha Perseroan di masa mendatang. Disamping itu, kondisi ekonomi, politik,
keamanan, dan sosial budaya di tingkat regional dan global dapat juga memberikan pengaruh buruk
terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan di masa mendatang. Semua
kondisi ini pada umumnya berada di luar kendali Perseroan. Termasuk dalam ruang lingkup risiko ini
antara lain:
1.

Risiko perubahan-perubahan ekonomi di tingkat domestik, regional dan global

Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak dunia telah mengalami kenaikan drastis hingga mencapai
US$70 per barrel. Kondisi perekonomian negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga
minyak dunia ini, terutama akibat kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memberatkan
anggaran Pemerintah. Dalam rangka mengurangi beban subsidi BBM, tindakan yang diambil oleh
Pemerintah pada bulan Oktober 2005 lalu adalah mengurangi subsidi tersebut dengan menaikkan harga
BBM secara drastis dengan kenaikan secara rata-rata melebihi 100% dari harga semula.
Kenaikan harga BBM tersebut telah menstimulasi laju inflasi secara signifikan, yang segera dirasakan
oleh masyarakat dan para pelaku usaha. Meningkatnya biaya transportasi merupakan salah satu dampak
yang terjadi akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan biaya transportasi ini selanjutnya menimbulkan
dampak lanjutan dengan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, biaya produksi serta
harga barang-barang lainnya. Menurut Biro Pusat Statistik, pada bulan Oktober 2005 inflasi telah
meningkat dengan mencapai 8,7%, suatu rekor tertinggi sejak beberapa tahun ini. Pada khususnya,
kenaikan harga BBM telah mendorong inflasi dengan dampak sebesar 3,5%, yang kemudian
mempengaruhi kenaikan harga barang-barang lainnya. Sebagai perbandingan, tingkat inflasi secara
kumulatif sampai dengan bulan September 2005 baru mencapai 6,3%, namun tingkat inflasi pada bulan
Oktober 2005 mencapai 8,7%, sehingga inflasi secara kumulatif pada akhir tahun ini diperkirakan akan
mencapai 14,9%.
Kenaikan harga BBM tersebut juga telah mendorong munculnya dampak berantai (multiple chain
effect/reaction) yang memukul sektor keuangan dan perbankan nasional. Untuk menekan laju inflasi,
Bank Indonesia (BI) telah mengambil kebijakan peningkatan tingkat suku bunga hingga menjadi 12,25%
per tahun, yang merupakan suku bunga BI tertinggi sejak tahun 2002.
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Bila kondisi diatas terus berlanjut, bukan tidak mungkin suku bunga BI terus meningkat. Kenaikan ini
selanjutnya telah mendorong kenaikan suku bunga kredit perbankan. Kombinasi kenaikan harga BBM,
inflasi dan suku bunga kredit ini telah secara umum memberikan dampak buruk terhadap perekonomian
Indonesia. Tidak ada kepastian apakah kenaikan harga minyak akan terus berlanjut, serta tidak ada
kepastian bahwa tidak akan ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah yang dapat
menyebabkan dampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Kondisi tersebut di atas dapat
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2.

Risiko Depresiasi Nilai Tukar Rupiah

Pada masa krisis ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun 1997 hingga 1998, nilai tukar Rupiah
terhadap mata uang asing, terutama US Dollar, mengalami depresiasi dan fluktuasi, bahkan hingga kini
fluktuasi tersebut masih terjadi. Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat menyebabkan peningkatan
pembiayaan investasi Perseroan. Tidak ada kepastian apakah depresiasi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah
dapat terjadi lagi, demikian pula dengan kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah nilai tukar
tersebut di masa mendatang akan menguntungkan kegiatan usaha Perseroan. Kondisi tersebut di atas
dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
3.

Risiko instabilitas sosial dan politik

Perubahan pada Pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah dapat berdampak
langsung terhadap usaha Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh berbagai tindakan
yang dapat diambil oleh Pemerintah, termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan harga
minyak mentah dan gas alam, harga tarif dasar listrik, reaksi terhadap perang dan tindakan anarkisme
dan terorisme, negosiasi ulang atau pembatalan atas konsesi dan kontrak yang tengah berlaku,
perubahan kebijakan perpajakan, pemberlakuan pembatasan mata uang asing serta reaksi terhadap
perkembangan di dunia internasional.
Perkembangan politik dan sosial di Indonesia yang terjadi di masa lalu terbukti tidak dapat diprediksi.
Tidak ada kepastian bahwa masalah politik dan sosial tersebut tidak akan terulang kembali, dan tidak
ada kepastian bahwa perubahan tersebut tidak akan berpengaruh buruk terhadap kondisi Perseroan.
4.

Risiko kejahatan terorisme

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di Indonesia telah terjadi bebarapa insiden yang mengarah pada
kegiatan terorisme dengan peledakan bom yang ditujukan pada fasilitas Pemerintahan, komersial dan
sarana publik lainnya yang sering dikunjungi oleh berbagai kalangan baik, warga domestik maupun
asing. Di Jakarta, target pengeboman fasilitas tersebut terjadi pada gedung Bursa Efek Jakarta, Bandara
International Soekarno-Hatta, Hotel J.W. Marriot, dan Kedutaan Besar Australia. Sementara di luar
Jakarta, peristiwa yang sama terjadi antara lain di beberapa tempat di pulau Bali pada tahun 2002 dan
tahun 2005.
Insiden bom tersebut dapat terkait dengan jaringan organisasi teroris internasional, dan terdapat indikasi
bahwa akan berlanjut pada masa mendatang. Dampak kejahatan teroris ini menimbulkan ketidakstabilan
keamanan dan keresahan publik sehingga aberpengaruh negatif terhadap iklim investasi, menurunkan
atau bahkan meniadakan kepercayaan terhadap Pemerintahan Indonesia, dan kondisi perekonomian
Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kegiatan operasional, kinerja keuangan,
dan prospek usaha Perseroan di masa mendatang.
Risiko yang terkait dengan Industri Telekomunikasi
Pada sektor industri telekomunikasi terdapat beberapa faktor yang berasal dari pelaku bisnis,
perkembangan teknologi dan instrumen kebijakan publik yang terkait langsung dan berpengaruh dalam
industri bisnis telekomunikasi. Pertama, faktor yang ditimbulkan dari pelaku bisnis telekomunikasi adalah
berasal dari pemain-pemain lain yang merupakan perusahaan pesaing yang memiliki cakupan, ruang
lingkup dan target pasar serupa dengan Perseroan. Hal ini memicu timbulnya persaingan yang ketat
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antara para pesaing dengan Perseroan. Kedua, faktor yang berasal dari perubahan dan perkembangan
teknologi telekomunikasi yang bersifat dinamis dan padat modal. Ketiga, faktor yang berasal dari
instrumen kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Komunikasi dan Informatika, yang
merupakan departemen teknis yang berwenang menetapkan kebijakan sektor telekomunikasi, disamping
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang berwenang menetapkan regulasi dan mekanisme bisnis
telekomunikasi. Perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah ini tidak selamanya dapat menguntungkan
Perseroan, namun sebaliknya dapat juga merugikan Perseroan. Pada hakikatnya faktor-faktor diatas
tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan kendali Perseroan, sehingga perubahan-perubahan yang
terjadi pada faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap kegiatan operasional, kinerja
keuangan, dan prospek usaha Perseroan di masa mendatang. Termasuk dalam ruang lingkup risiko ini
antara lain:
1.

Risiko Persaingan Usaha

Dalam menyediakan produk dan layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility di wilayah lisensi
Perseroan, yaitu di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Perseroan menghadapi 2 (dua)
pesaing, yaitu Telkom dengan produk dan layanan “TelkomFlexi” dan Indosat dengan produk dan
layanan “StarOne”. Persaingan dalam penyediaan layanan telekomunikasi berdasarkan pada beberapa
faktor, di antaranya cakupan jaringan, tarif layanan, kualitas layanan, ketersediaan layanan data, ragam
layanan yang ditawarkan serta pelayanan pasca penjualan.
Perseroan juga bersaing dengan layanan produk seluler yang ditawarkan oleh beberapa operator
lainnya, baik yang menggunakan teknologi GSM maupun CDMA. Selain itu, terdapat kemungkinan
Departemen Komunikasi dan Informatika memberikan perijinan baru bagi operator telekomunikasi lainnya
di masa mendatang, sehingga menjadi pesaing baru bagi Perseroan. Persaingan yang lebih ketat dapat
menyebabkan penurunan ARPU, kenaikan Churn Rate, serta penurunan pertumbuhan jumlah pelanggan
Perseroan. Perseroan tidak menjamin dapat bersaing secara efektif dengan operator-operator lain
tersebut, dan/atau Perseroan tidak dapat memastikan bahwa persaingan dalam industri telekomunikasi
tidak akan mengalami peningkatan dan/atau tingkat persaingan tersebut pada saat ini atau masa datang
akan membawa dampak negatif terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan
di masa mendatang.
2.

Risiko Perubahan dan Perkembangan Teknologi

Industri telekomunikasi memiliki karakteristik khusus berupa kemungkinan timbulnya teknologi
telekomunikasi baru yang lebih canggih dan efisien dan/atau adanya pengembangan terhadap teknologi
komunikasi yang telah ada sehingga menjadi lebih canggih dan efisien. Salah satu contoh nyata adalah
hadirnya teknologi CDMA 2000 1x dengan keunggulan utama berupa penggunaan spektrum frekuensi
yang lebih efisien dan kemampuan melakukan transfer data yang jauh lebih cepat jika dibandingkan
dengan teknologi telekomunikasi yang telah ada sebelumnya, misalnya teknologi GSM. Hal ini
menyebabkan operator-operator telekomunikasi yang menggunakan teknologi CDMA 2000 1x
mempunyai kemungkinan untuk beroperasi dengan lebih efisien dan dapat memberikan layanan yang
lebih baik dan lebih terjangkau kepada para pelanggannya, dibandingkan dengan operator-operator
telekomunikasi yang menggunakan teknologi GSM.
Walaupun teknologi CDMA 2000 1x tetap terus dikembangkan kemampuannya, misalnya dengan
hadirnya teknologi CDMA 2000 1x EV-DO yang memiliki kemampuan setara dengan standar Third
Generation (3G), tidak ada jaminan bahwa teknologi CDMA 2000 1x yang saat ini digunakan oleh
Perseroan dapat tetap memiliki keunggulan dan/atau bersaing dengan teknologi baru yang mungkin
timbul di masa mendatang. Risiko ketidakmampuan Perseroan menghadapi persaingan dengan teknologi
baru dan/atau bersaing dengan operator yang menggunakan teknologi baru yang lebih efisien dapat
berdampak negatif terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan di masa
mendatang.
3.

Risiko Perubahan Peraturan Sektor Telekomunikasi

Perubahan peraturan di sektor telekomunikasi, sejak tahun 1999 menuju ke liberalisasi penyelenggaraan
layanan telekomunikasi dengan ditandainya penghapusan dini hak esklusif yang dimiliki oleh Telkom dan
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Indosat. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan lain dengan kemampuan sumber daya yang
lebih besar dari Perseroan untuk memasuki industri telekomunikasi Indonesia dan menjadi pesaing
langsung Perseroan dalam menyediakan layanan telekomunikasi telepon tanpa kabel.
Salah satu perubahan peraturan di sektor telekomunikasi belum lama ini adalah dilakukannya relokasi
spektrum frekuensi yang akan dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan
penataan ulang alokasi frekuensi 1900 Mhz yang dikhususkan untuk layanan teknologi Third Generation
(3G). Perubahan peraturan dapat juga terjadi berupa perubahan perijinan industri telekomunikasi,
penyesuaian terhadap kebijakan jenis dan besaran tarif telekomunikasi, perubahan pengaturan sistem
interkoneksi serta perubahan-perubahan peraturan lainnya di masa datang. Kemungkinann perubahan
peraturan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi
dan prospek usaha Perseroan.
4.

Risiko Penyesuaian Tarif Oleh Pemerintah

Pemerintah melalui departemen teknisnya yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika, berwenang
untuk menentukan regulasi dan kebijakan pada industri telekomunikasi. Disamping lembaga independen
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang berperan sebagai lembaga yang melakukan
pengawasan dan pengendalian pada tingkat operasionalnya.
Karena sebagian besar pendapatan usaha Perseroan tergantung pada tarif yang ditetapkan Pemerintah,
maka segala kebijakan menyangkut perubahan tarif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
Sebagai gambaran, jenis tarif yang berlaku terdiri dari tarif jasa telekomunikasi dan tarif jasa interkoneksi.
Termasuk dalam kelompok tarif jasa telekomunikasi diantaranya seperti biaya aktivasi, biaya bulanan,
tarif sambungan domestik, jarak jauh dan international. Sementara yang termasuk tarif interkoneksi
seperti besaran tarif untuk jenis originasi, transit dan terminasi dari trafik interkoneksi. Segala jenis,
formula dan besaran tarif telekomunikasi nampaknya akan dilakukan peninjauan secara periodik. Sampai
saat ini, tidak ada jaminan bahwa bahwa kebijakan tarif pemerintah di masa mendatang tidak akan
merugikan kegiatan usaha perseroan.
5.

Risiko Pembatalan Ijin Penyelenggaraan

Baik untuk ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi tanpa kabel maupun penggunaan frekuensi,
Perseroan bergantung pada ijin yang dikeluarkan Pemerintah. Pemerintah melalui Departemen
Komunikasi dan Informatika dapat mengubah ketentuan-ketentuan ijin Perseroan. Kegagalan dalam
menaati peraturan yang berlaku serta terhadap persyaratan dan ketentuan atas ijin tersebut dapat
mengakibatkan dicabutnya ijin Perseroan. Pembatalan, perubahan ijin yang kurang menguntungkan, dan
kegagalan memperbaharui ijin tersebut dapat berakibat buruk serta memiliki dampak negatif terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
Risiko usaha yang terkait dengan Kegiatan Usaha dan Operasional Perseroan
Entitas Perseroan merupakan sebuah organisasi yang mempunyai lingkup usaha dan orientasi tujuan
baik yang berdimensi keuangan maupun non-keuangan yang membutuhkan sumber daya untuk
mencapai tujuan tersebut. Kendala ketidakmampuan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan
operasional dapat juga berpengaruh buruk terhadap kegiatan operasional, kinerja keuangan, dan
prospek usaha Perseroan di masa mendatang meskipun faktor-faktor tersebut pada umumnya berada
dalam jangkauan kendali dan wewenang manajemen. Adapun risiko-risiko usaha yang mungkin dihadapi
oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
1.

Risiko Degradasi Kualitas Layanan Usaha

Tingkat entry barrier di industri telekomunikasi cukup tinggi, disebabkan oleh terbatasnya alokasi
spektrum frekuensi dan karakteristik industri serta tingginya kebutuhan modal. Kebutuhan modal ini
dialokasikan untuk peningkatan infrastuktur telekomunikasi dalam rangka perluasan daerah cakupan dan
kualitas layanan. Sebagaimana halnya dengan industri jasa lainnya, parameter keberhasilan bisnis jasa
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telekomunikasi juga terletak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Semakin tinggi
tingkat penguasaan sumberdaya manusia, dana dan teknologi akan mempertinggi kualitas output
layanan sehingga tercipta kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Kondisi sebaliknya, akan
mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya akan berngaruh negatif kegiatan usaha,
kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
2.

Risiko Kegagalan Dalam Pendanaan

Penyediaan layanan telekomunikasi bersifat padat modal. Kebutuhan Perseroan untuk senantiasa
melakukan ekspansi, modernisasi serta memperbaharui teknologi melibatkan investasi modal yang cukup
besar. Kemampuan
Perseroan untuk mendanai pengeluaran modal di masa yang akan datang
tergantung pada kinerja operasi Perseroan yang mana dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat
suku bunga, serta faktor – faktor lain yang diluar kendali Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan
akan memperoleh tambahan pendanaan eksternal. Selain itu Perseroan juga dibatasi oleh persyaratan –
persyaratan dari kreditur. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan memiliki sumber modal yang
cukup untuk melakukan ekspansi atas infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan ataupun
memperbaharui teknologi yang dimiliki Perseroan untuk tetap dapat bersaing dengan operator lainnya.
Ketidaktersediaannya sumber modal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan
Perseroan.
Dengan kata lain, Perseroan akan mengalami kegagalan dalam pendanaan manakala pada saat tertentu
terjadi kondisi seperti penurunan kinerja operasional dan tingginya tingkat cost overrun yang merupakan
dampak rendahnya ratio pertambahan pelanggan baru, fluktuasi suku bunga, disamping adanya faktor
ekonomi biaya tinggi lain yang pada akhirnya bermuara pada keadaan defisit cashflow pada Perseroan.
3.

Risiko Ketergantungan Interkoneksi Jaringan

Meskipun interkoneksi merupakan kebutuhan vital dan kewajiban bagi setiap operator telekomunikasi
tidak terkecuali bagi pesaing, sehingga karenanya dapat tercipta hubungan telekomunikasi antar
pelanggan operator satu sama lainya. Dengan demikian, kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung
pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler, telepon tetap dan tanpa kabel serta infrastruktur
terkait milik pesaing. Adanya kemungkinan terjadinya perselisihan atas perjanjian interkoneksi, yang
disebabkan kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajibannya dapat menyebabkan tertundanya,
terganggunya atau terhentinya layanan Perseroan kepada pelanggan. Disamping itu, terdapat pula faktor
non teknis yang berpengaruh terhadap ketersediaan dan kapasitas interkoneksi seperti keusangan
perangkat dan gangguan bencana alam yang menimpa perangkat jaringan yang mengakibatkan pada
disfungsi operasi yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan.
4.

Risiko Keterbatasan Jaringan

Walaupun Perseroan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan jaringan infrastruktur telekomunikasi di
wilayah Jakarta, Bandung, Jawa Barat dan Banten, Perseroan menghadapi resiko keterbatasan jaringan
yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pendanaan serta kendala baik teknis maupun non-teknis
dalam penetrasi jaringan ke suatu daerah. Akibatnya, Perseroan beresiko tidak dapat mencapai target
pelanggan potensial di wilayah tersebut.
5.

Risiko Penundaan Kerjasama Jaringan Dengan Pihak Lain

Kerjasama jaringan yang dilakukan dengan pihak lain menghadapi resiko penundaan implementasi, yang
dapat berakibat kepada terhambatnya pengembangan jaringan di luar wilayah lisensi yang dimiliki
Perseroan saat ini.
Penundaan kerjasama tersebut dapat terjadi bilamana tidak tercapai kesepakatan dalam hal antara lain:
 Model bisnis dan skema penyaluran trafik telekomunikasi dan pemanfaatan jaringan sesuai
rencana usaha masing-masing pihak.
 Masalah teknis, branding, layanan pelanggan, penetapan harga jual, penetapan nomor, dan
masalah komersial lainnya.
 Alokasi penyediaan sarana dan pembebanan biaya yang timbul kepada masing-masing pihak.
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6.

Risiko Kompetisi Tenaga Kerja

Dengan tingginya persaingan di industri telekomunikasi dan keterbatasan sumber daya manusia yang
memiliki keahlian khususnya dalam industri telekomunikasi, maka terdapat resiko tenaga ahli Perseroan
diperebutkan oleh perusahaan pesaing. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan telah berupaya
dengan memberikan kompensasi dan reward yang kompetitif sesuai dengan keahlian dan
pengalamannya.
Perseroan menyadari bahwa sumberdaya manusia harus diperlakukan sebagai aset yang berharga
khususnya bagi tenaga kerja yang mempunyai pengalaman dan keahlian spesifik di bidang
telekomunikasi, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan meraih target Perseroan,
termasuk keyakinan melaksanakan strategi bisnis di masa mendatang.
Kenyataan ini, mengharuskan Perseroan menetapkan strategi & managemen rekruitment yang terarah
dan terencana. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan proses rekruitment, kaderisasi, motivasi
dan stimulasi kompensasi benefit, dan mempertahankan tenaga ahli yang berkualitas, dapat berakibat
negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan di masa
mendatang.
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VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kejadian penting dan relevan setelah Laporan
Auditor Independen selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 September 2005 dan tahun–tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2004, 2003 dan 2002.
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VII.
1.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Radio Telepon Indonesia atau disingkat
Ratelindo, berdasarkan Akta No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H.,
Notaris di Jakarta; sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 Nopember 1993,
dan diubah dengan Akta No. 129 tanggal 27 Nopember 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman
Kadir, pengganti dari Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta.
Akta-akta pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-12978 HT.01.01.Th’93
tanggal 3 Desember 1994, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 11 Desember 1993 berturut-turut di bawah No. 1266/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL, No.
1991/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 1692/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 1994, TBN No. 1750/1994.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.
192/T/PARPOSTEL/1996, tanggal 25 Maret 1996, Perseroan dinyatakan mulai beroperasi secara
komersial pada bulan Nopember 1995. Perseroan merupakan pelopor operator jaringan tanpa kabel di
Indonesia dengan spektrum frekuensi AMPS-A dan memiliki wilayah lisensi yang mencakup Jakarta dan
Jawa Barat (termasuk Banten).
Berdasarkan Akta Risalah No. 40 tertanggal 6 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim,
S.H., Perseroan mengeluarkan saham dalam simpanan yang terdiri dari sejumlah 20.000.000 (dua puluh
juta) saham Seri A dan 80.000.000 (delapan puluh juta) saham Seri B. Perubahan anggaran dasar
Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham tersebut di atas telah diberitahukan kepada Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Notaris Muhani Salim, S.H. No. I/PT/IV/97 tanggal
2 April 1997 tentang Pemberitahuan Pengeluaran Saham-Saham Dalam Simpanan, pemberitahuan
mana telah diterima oleh Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan pada tanggal 2 April 1997.
Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juni 1997.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 24 September 1998, dibuat di hadapan
Sovyedi Andasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan atas seluruh pasal
dalam anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 1/1995 tentang Perseroan
Terbatas. Perubahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-28826.HT.01.04-TH.98
tanggal 23 Desember 1998, sedangkan perubahan atas Pasal 1 dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 29
menjadi Pasal 1 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 30, telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dan dicatat oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana
ternyata dalam Suratnya No. C2-28.825.HT.01.04.TH.98, tanggal 23 Desember 1998. Perubahan
anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta
Selatan pada tanggal 4 Maret 1999 di bawah No. 406/BH.09.03/III/99 dengan TDP No. 090316415621,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 30 Maret 1999, TBN No.
1934/1999.
Dalam RUPS Luar Biasa tanggal 20 Mei 1999, sebagaimana ternyata dalam Akta Rapat Pemegang
Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 31 Mei
1999, dibuat di hadapan Notaris Sovyedi Andasasmita, S.H., diadakan perubahan atas Pasal 4 dan Pasal
11 ayat 2 sehubungan dengan penetapan kepemilikan saham dalam Perseroan, dan penambahan ayat
ke 5 pada Pasal 4 tersebut.
Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas telah dilaporkan
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Notaris Sovyedi Andasasmita, S.H.,
No. 45/SA/PT/VII/1998 tanggal 11 Juni 1999 dan pelaporan mana telah diterima oleh Direktorat Jenderal
Hukum dan Perundang-Undangan pada tanggal 11 Juni 1999.
Dengan diperolehnya persetujuan dari BKPM pada tanggal 27 April 2001, Perseroan merubah statusnya
dari Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN menjadi Perseroan Terbatas yang didirikan
dalam rangka PMA. Untuk itu Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat
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dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 25 Oktober 2001, dibuat di hadapan Notaris
Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. Perubahan atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 2 telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-11935
HT.01.04.TH.2001 tanggal 30 Oktober 2001, sedangkan perubahan atas Pasal 11 ayat 1, 2 dan 9 dan
Pasal 14 ayat 1, 2 dan 7, telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan dicatat
oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Suratnya No. C-11936
HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 30 Oktober 2001. Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 1 Nopember
2001 di bawah No. 973/RUB.09.03/XI/2001 dengan TDP No. 090316415621, dan telah diumumkan
dalam BNRI No. 5 tanggal 15 Januari 2002, TBN No. 481/2002.
Para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2001 telah menyetujui
dilakukannya perubahan atas Pasal 9 dari anggaran dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 25 Oktober 2001, dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit
Supatmo, S.H.
Perubahan anggaran dasar ini telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
sebagaimana ternyata dalam suratnya No. C-14316 HT.01.04.TH.2001, tanggal 27 Nopember 2001.
Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 12 Desember 2001 di bawah No. 1168/RUB.09.03/XII/2001
dengan TDP No. 090316415621.
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 11 Juni 2002
jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum
Pemegang Saham No. 52 tanggal 30 Desember 2003, keduanya dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan
Dekrit Supatmo, S.H., Perseroan melakukan konversi hutangnya kepada BNBR berturut-turut sebesar
Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) dan Rp730.979.103.848,- (tujuh ratus tiga
puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan
Rupiah), atau seluruhnya berjumlah Rp 890.979.103.848,- (delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan
ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) menjadi
penyertaan saham BNBR pada Perseroan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan melakukan perubahan atas Pasal 4 dari anggaran
dasar Perseroan.
Perubahan atas Pasal 4 ayat 1 telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-10943
HT.01.04.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004.
Perubahan atas Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 tersebut di atas telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
sebagaimana ternyata dalam suratnya No. C-12224 HT.01.04.TH.2003, tanggal 14 Mei 2004.
Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2005 di bawah No. 1270/RUB.09.03/X/2005
dengan TDP No. 090316447285.
Pada tanggal 8 September 2003, Perseroan berganti nama menjadi PT Bakrie Telecom berdasarkan
Akta Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. No. 15 tanggal 8 September 2003. Perubahan nama
tersebut berlaku efektif dengan diperolehnya persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
atas Akta No. 15 dimaksud di atas dengan keputusannya No. C-21884-HT.01.04.TH.2003 tanggal
12 September 2003.
Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2005 di bawah No.
1269/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan
Rapat Umum Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Desember 2004 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal
31 Januari 2005, keduanya dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., disetujui
dilakukannya realisasi atas dana yang telah diterima Perseroan dari BC (menjadi) penyertaan
modal/saham dalam Perseroan, berturut-turut sebesar Rp 115.000.000.000 (seratus limabelas miliar
Rupiah) dan Rp 4.321.387.305,- (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh
tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp 4.321.387.000,- (empat miliar tiga ratus dua
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puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), atau seluruhnya berjumlah
Rp 119.321.387.000,- (seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan
puluh tujuh ribu Rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat 2 dan ayat
3. Perubahan tersebut dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan
dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya No. C06832 HT.01.04.TH.2005, tanggal 16 Maret 2005.
Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2005 di bawah No. 1271/RUB.09.03/X/2005
dengan TDP No. 090316447285.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2005, para pemegang saham Perseroan mengadakan RUPS,
diantaranya, untuk memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 11 ayat 1 dan pasal 14 ayat 4 dari
anggaran dasar Perseroan. Keputusan mana dimuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham
Yang Berkekuatan Sama dengan RUPS No. 1, tanggal 1 Maret 2005, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit
Supatmo, S.H. Perubahan tersebut dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah
diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam
suratnya No. C-10121 HT.01.04.TH.2005, tanggal 14 April 2005.
Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2005 di bawah No. 1271/RUB.09.03/X/2005
dengan TDP No. 090316447285.
Para Pemegang Saham Perseroan, dalam RUPS Luar Biasa tanggal 17 Juni 2005, sebagaimana
ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Hukum
Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15, tanggal 30 Juni 2005, dibuat di hadapan Muchlis
Patahna, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan atas perubahan dan penghapusan
beberapa Pasal dari anggaran dasar Perseroan, yaitu (i) perubahan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 sehubungan
dengan perubahan jenis saham dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
Perseroan sehubungan dengan persetujuan atas penempatan dana oleh BNBR dan CMA, berturut-turut
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan Rp 252.791.304.831,- (dua ratus lima puluh
dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah)
sebagai penyetoran atas saham mereka pada Perseroan; (ii) perubahan Pasal 6 ayat 7, Pasal 14 ayat 3,
Pasal 24 ayat 1 a., Pasal 28 ayat 1, dan Pasal 29 ayat 1, serta (iii) penghapusan seluruh ketentuan Pasal
10 dan Pasal 11 ayat 4, seluruh ketentuan Pasal 21 dari anggaran dasar Perseroan.
Perubahan dari anggaran dasar sebagaimana dimaksud di atas telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-21821 HT.01.04.TH.2005
tanggal 5 Agustus 2005. Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2005 di bawah No.
1155/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285.
Sedangkan perubahan terhadap Pasal 6, 14, 28, dan 29 dari anggaran dasar Perseroan tersebut di atas
telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya No. C-29972
HT.01.04-TH.2005, tanggal 31 Oktober 2005 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 24 Nopember 2005 di bawah No. 399/RUB.09.03/XI/2005
dengan TDP No. 090316447285.
Perubahan terakhir atas anggaran dasar Perseroan dilakukan dalam rangka Penawaran Umum pada
RUPS Luar Biasa tanggal 23 September 2005, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 20, tanggal
23 Nopember 2005, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam RUPS dimaksud
Perseroan juga melakukan perubahan atas Pasal 3 dari anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan.
Pada saat ini Perseroan sedang memproses diperolehnya persetujuan dari dan pelaporan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pendaftaran dalam daftar perusahaan
di Kantor Pendaftaran Perusahaan.
Perseroan memiliki ijin Penyelenggaran Jasa Telekomunikasi Dasar berdasarkan Keputusan Menteri
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia No. KM.66/PB.103/MPPT-1995 tanggal
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28 Agustus 1995 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Perseroan. Izin tersebut
diberikan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi STLR di wilayah DKI Jakarta dan propinsi Jawa
Barat.
Perseroan memiliki ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan ijin Penyelenggaraan Jasa Teleponi
Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP.282 Tahun 2004
tanggal 25 Agustus 2004 perihal Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Dengan Akses Radio dan
Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Perseroan dan Surat Keterangan Laik Operasi No.
850/PT003/DITTEL/SRT/2005 tanggal 11 Juni 2005. Ijin tersebut diberikan untuk menyelenggarakan
jaringan tetap lokal dengan akses radio dan penyelenggaraan jasa teleponi dasar kepada Perseroan
untuk menyelenggarakan (i) jaringan tetap lokal dengan akses menggunakan transmisi gelombang radio
pada pita frekuensi 825 MHz - 835 MHz berpasangan dengan 870 MHz - 880 MHz dan (ii) jasa teleponi
dasar.
Perseroan memiliki ijin prinsip untuk Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
(ITKP) berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan No.
093/PT 003fTel/DJPT-2005 tanggal 31 Januari 2005 dan Surat Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi No. 003/Dittelinfo/Inf./II/05 tanggal 4 Pebruari 2005. Berdasarkan ijin tersebut, Perseroan
diberikan ijin untuk menyelenggarakan jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP")
Kantor pusat Perseroan berlokasi di Wisma Bakrie lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Kuningan,
Jakarta 12920. Perseroan dalam menjalankan operasinya didukung oleh 1 Kantor Cabang, 20 kantor
penjualan dan memiliki jaringan infrastrukur telekomunikasi berupa 3 MSC, 3 BSC, dan 235 BTS dengan
cakupan daerah pelayanan yang meliputi seluruh kota dan kabupaten di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat
dan Banten.
2.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1994
Berdasarkan Akta No. 94 tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di
Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 Nopember 1993, dan diubah
dengan Akta No. 129 tanggal 27 Nopember 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman Kadir,
pengganti dari Notaris Muhani Salim, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-12978 HT.01.01.Th’93 tanggal 3 Desember
1994, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember
1993 berturut-turut di bawah No. 1266/A.PT/HKM/1993/PN,JAK,SEL, No. 1991/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan
No. 1692/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 25 tanggal 29 Maret 1994,
TBN No. 1750/1994; struktur permodalan, pemegang saham, dan komposisi pemilikan saham Perseroan
adalah sebagai berikut:
Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas
40.000.000 (empat puluh juta) Saham Prioritas (Seri A) dan 160.000.000 (seratus enam puluh juta)
Saham Biasa (Seri B), masing-masing saham senilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
Modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar
Rupiah), terbagi atas 8.000.000 (delapan juta) Saham Seri A dan 32.000.000 (tiga puluh dua juta) Saham
Seri B, masing-masing saham senilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
Penyetoran modal tersebut dilakukan oleh PT Bakrie Electronics Company sebesar Rp 22.000.000.000,(dua puluh dua miliar Rupiah) yang terdiri atas 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu) Saham Seri A dan
17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu) Sahan Seri B, serta perusahaan perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebesar Rp 18.000.000.000, (delapan belas miliar Rupiah) yang
terdiri atas 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) Saham Seri A dan 14.400.000 (empat belas juta empat
ratus ribu) Saham Seri B, yang dilakukan sepenuhnya dengan tunai.
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Komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :
Keterangan
a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bakrie Electronics Company
Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Seri A
Seri B
40.000.000 160.000.000

Jumlah
Saham

%

Jumlah Nilai Nominal

200.000.000

200.000.000.000

4.400.000

17.600.000

22.000.000

55,00%

22.000.000.000

3.600.000

14.400.000

18.000.000

45,00%

18.000.000.000

8.000.000
32.000.000

32.000.000
128.000.000

40.000.000
160.000.000

100,00%

40.000.000.000
160.000.000.000

Tahun 1996
Berdasarkan Akta Risalah No. 40 tertanggal 6 Juni 1996 dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H, Notaris di
Jakarta, diadakan pengeluaran saham dalam simpanan yang terdiri dari sejumlah 20.000.000 (dua puluh
juta) saham Seri A dan 80.000.000 (delapan puluh juta) saham Seri B yang seluruhnya diambil bagian
oleh PT Bakrie Electronics Company.
Dengan telah didaftarkannya Akta dimaksud kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta
Selatan pada tanggal 2 Juni 1997, maka terjadi perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan,
dengan demikian struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham dalam
Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Keterangan
a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bakrie Electronics Company
Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Seri A
Seri B
40.000.000 160.000.000

200.000.000

24.400.000

97.600.000

122.000.000

87,14 %

122.000.000.000

3.600.000

14.400.000

18.000.000

12,86 %

18.000.000.000

28.000.000
12.000.000

112.000.000
48.000.000

140.000.000
60.000.000

100,00 %

140.000.000.000
60.000.000.000

Jumlah
Saham

%

Jumlah Nilai Nominal
200.000.000.000

Tahun 1998
Berdasarkan Akta No. 5 tertanggal 24 September 1998 dibuat di hadapan Sovyedi Andasasmita, S.H,
Notaris di Jakarta, yang memuat keputusan RUPSLB tanggal 23 September 1998, dilakukan perubahan
atas seluruh pasal dalam anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.
1/1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perubahan atas penyebutan jenis saham yang terdapat
dalam Perseroan menjadi Saham Dengan Hak Suara Khusus dan Saham Biasa. Dengan telah
dilaporkan perubahan atas Pasal 4 dari anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia pada tanggal 23 Desember 1998, maka struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi
pemilikan saham dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Keterangan
a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bakrie Electronics Company
Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Hak Suara
Biasa
Khusus
40.000.000 160.000.000

Jumlah
Saham

%

Jumlah Nilai Nominal

200.000.000

200.000.000.000

24.400.000

97.600.000

122.000.000

87,14 %

122.000.000.000

3.600.000

14.400.000

18.000.000

12,86 %

18.000.000.000

28.000.000
12.000.000

112.000.000
48.000.000

140.000.000
60.000.000

100,00 %

140.000.000.000
60.000.000.000
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Tahun 1999
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan
Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 31 Mei 1999, dibuat di hadapan Sovyedi
Andasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 20 Mei 1999,
telah dilakukan perubahan atas Pasal 4 dan Pasal 11 ayat 2 dari anggaran dasar Perseroan,
sehubungan dengan penetapan kepemilikan saham dalam Perseroan dan penambahan ayat ke 5 pada
Pasal 4 tersebut, sehingga struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham
dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Keterangan
a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bakrie Electronics Company
Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero)
PT Bakrie Communications Corporation
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Hak Suara
Biasa
Khusus
40.000.000 160.000.000
4.400.000

17.600.000

3.600.000
20.000.000
28.000.000
12.000.000

Jumlah
Saham

%

Jumlah Nilai Nominal

200.000.000

200.000.000.000

22.000.000

15,71 %

22.000.000.000

14.400.000

18.000.000

12,86 %

18.000.000.000

80.000.000
112.000.000
48.000.000

100.000.000
140.000.000
60.000.000

71,43 %
100,00 %

100.000.000.000
140.000.000.000
60.000.000.000

Tahun 2001
1.

Berdasarkan Transfer of Shares Agreement tanggal 24 April 2001, dibuat di bawah tangan dan
bermeterai cukup serta telah terdaftar di Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. pada tanggal
25 Oktober 2001 di bawah No. 034/W/X/2001, yang ikut ditandatangani oleh Perseroan, diadakan
pengalihan atas 20.000.000 (dua puluh juta) saham dengan hak suara khusus dan 80.000.000
(delapan puluh juta) saham biasa yang dimiliki oleh PT Bakrie Communications Corporation kepada
Richweb Investment Limited.
Dengan telah diperolehnya persetujuan dari RUPS Perseroan atas transaksi jual beli saham
dimaksud pada tanggal 29 Agustus 2001 dan persetujuan dari Ketua BKPM No. 45/V/PMA/2001
tanggal 27 April 2001 dan No. S-743/DU6-BKPM/2001 tanggal 20 September 2001, pemegang
saham dan susunan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :
Keterangan

a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bakrie Electronics Company
Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero)
Richweb Investment Limited
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

2.

Saham
Hak Suara
Khusus
40.000.000

Biasa
160.000.000

Jumlah Saham

%

200.000.000

Jumlah Nilai Nominal
200.000.000.000

4.400.000

17.600.000

22.000.000

15,71%

22.000.000.000

3.600.000

14.400.000

18.000.000

12,86%

18.000.000.000

20.000.000
28.000.000
12.000.000

80.000.000
112.000.000
48.000.000

100.000.000
140.000.000
60.000.000

71,43%
100,00%

100.000.000.000
140.000.000.000
60.000.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 25 Oktober 2001, dibuat di hadapan
llmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, dimuat kesepakatan para pemegang saham
Perseroan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Agustus 2001 diantaranya
untuk melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat 2 dari anggaran dasar Perseroan, sehubungan
dengan restrukturisasi hutang beserta segala konsekuensinya, termasuk diantaranya perubahan
status Perseroan, semula perseroan yang didirikan dalam rangka PMDN menjadi PMA; dan
perubahan anggaran dasar sebagaimana diperlukan.
Perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan sebagaimana
dimaksud di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada
tanggal 30 Oktober 2001. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tersebut juga menegaskan
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pemegang saham dan komposisi pemilikan saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud pada
butir 1 diatas.
Tahun 2002
1.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham No. 258./HK.810/UTA-00-2001 tanggal 28 Desember 2001
juncto Perjanjian Jual Beli Saham No. 44 tanggal 28 Maret 2002, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit
Supatmo, S.H, Notaris di Jakarta, diadakan jual beli atas 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu)
saham dengan hak suara khusus dan 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu) saham biasa
dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) kepada CMA Fund
Management Limited.
Jual Beli atas saham di atas telah mendapat (i) persetujuan Komisaris Telkom tanggal 21 Februari
2002 No. 0034/SRT/DK/2002, (ii) persetujuan dari Ketua BKPM sebagaimana dinyatakan dalam
Surat Persetujuan Ketua BKPM No.46/III/PMA/2003 tanggal 14 Januari 2003, serta (iii) persetujuan
RUPS sebagaimana diuraikan dalam RUPS tanggal 28 Desember 2001, di bawah tangan dan
bermeterai cukup, yang dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.
43 tanggal 28 Maret 2002, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta telah
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 10 Oktober 2005, maka pemegang
saham dan komposisi pemilikan saham dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Keterangan

a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Bakrie Electronics Company
CMA Fund Management Limited
Richweb Investment Limited
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

2.

Saham
Hak Suara
Biasa
Khusus
40.000.000 160.000.000
4.400.000
3.600.000
20.000.000
28.000.000
12.000.000

17.600.000
14.400.000
80.000.000
112.000.000
48.000.000

Jumlah
Saham

%

Jumlah Nilai Nominal

200.000.000
22.000.000
18.000.000
100.000.000
140.000.000
60.000.000

200.000.000.000
15,71 %
12,86 %
71,43 %
100,00 %

22.000.000.000
18.000.000.000
100.000.000.000
140.000.000.000
60.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 11 Juni 2002, diadakan persetujuan konversi hutang Perseroan
kepada PT Bakrie & Brothers Tbk sejumlah Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar
Rupiah) menjadi saham dalam Perseroan dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan
modal disetor, serta perubahan pemegang saham dan komposisi pemilikan saham dalam
Perseroan.
Dengan telah (i) diperolehnya persetujuan dari Ketua BKPM pada tanggal 8 April 2004; (ii)
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 14 Mei 2004; dan (iii) didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan perubahan struktur permodalan,
pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan sebagaimana dimaksud di atas pada
tanggal 18 Oktober 2005, maka struktur modal dan komposisi pemilikan saham dalam Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Keterangan

a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Quantum Bahana Enterprise (d/h PT Bakrie
Electronics)
CMA Fund Management Limited
Richweb Investment Limited
PT Bakrie & Brothers Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Hak Suara
Biasa
Khusus
100.000.000 400.000.000

Jumlah
Saham

%

Jumlah Nilai Nominal

500.000.000

500.000.000.000

4.400.000

17.600.000

22.000.000

7,33 %

22.000.000.000

3.600.000
20.000.000
32.000.000
60.000.000
40.000.000

14.400.000
80.000.000
128.000.000
240.000.000
160.000.000

18.000.000
100.000.000
160.000.000
300.000.000
200.000.000

6,01 %
33,33 %
53,33 %
100,00 %

18.000.000.000
100.000.000.000
160.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000
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Tahun 2003
1.

Berdasarkan Sale and Purchase Agreement tanggal 29 Januari 2003, dibuat di bawah tangan,
PT Quantum Bahana Enterprise (d/h PT Bakrie Electronics) telah menjual seluruh penyertaan
sahamnya pada Perseroan kepada Richweb Investment Limited, dengan demikian pemegang
saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Keterangan

d.
e.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CMA Fund Management Limited
Richweb Investment Limited
PT Bakrie & Brothers Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
f.
Jumlah Saham dalam Portepel

2.

Saham
Hak Suara
Biasa
Khusus
100.000.000 400.000.000
3.600.000
24.400.000
32.000.000
60.000.000
40.000.000

14.400.000
97.600.000
128.000.000
240.000.000
160.000.000

Jumlah
Saham

%

500.000.000
18.000.000
122.000.000
160.000.000
300.000.000
200.000.000

Jumlah Nilai Nominal
500.000.000.000

6,01 %
40,66 %
53,33 %
100,00 %

18.000.000.000
122.000.000.000
160.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan
Rapat Umum Pemegang Saham No. 52 tanggal 30 Desember 2003, dibuat di hadapan Ilmiawan
Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan atas pasal 4 dari anggaran dasar Perseroan
sehubungan dengan (a) penjualan sebagian saham dalam Perseroan yang dimiliki Richweb
Investment Limited yaitu sejumlah 8.771.750 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh
ratus lima puluh) saham dengan Hak Suara Khusus dan 35.086.998 (tiga puluh lima juta delapan
puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Saham Biasa, kepada CMA Fund
Management Limited; (b) konversi hutang Perseroan kepada PT Bakrie & Brothers Tbk sejumlah Rp
730.979.103.848,- (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga
ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) menjadi penyertaan modal dalam Perseroan; dan
(c) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
Dengan telah (i) diperolehnya persetujuan dari Ketua BKPM pada tanggal 8 April 2004; (ii)
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 14 Mei 2004 dan (iii) didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan, perubahan struktur permodalan,
pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada kedua
akta tersebut di atas pada tanggal 18 Oktober 2005, maka struktur modal dan komposisi pemilikan
saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan

a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CMA Fund Management Limited
Richweb Investment Limited
PT Bakrie & Brothers Tbk
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Jumlah
Hak Suara
Saham
Biasa
Khusus
400.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000
12.371.750
15.628.250
178.195.821
206.195.821
193.804.179

49.486.998
61.858.748
62.513.002
78.141.252
712.783.282 890.979.103
824.783.282 1.030.979.103
775.216.718 969.020.897

%

Jumlah Nilai Nominal
2.000.000.000.000

6,00 %
7,58 %
86,42 %
100,00 %

61.858.748.000
78.141.252.000
890.979.103.000
1.030.979.103.000
969.020.897.000

Tahun 2004
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan
Rapat Umum Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Desember 2004, dibuat di hadapan llmiawan Dekrit
Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta diadakan perubahan terhadap pasal 4 dari anggaran dasar Perseroan
sehubungan dengan realisasi (menjadi) penyertaan modal/saham dalam Perseroan atas dana yang telah
diterima Perseroan sebesar Rp 115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah) dari PT Bakrie
Communications dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi
Rp 1.145.979.103.000 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh puluh sembilan
juta seratus tiga ribu Rupiah)
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Dengan telah diperolehnya (i) diperolehnya persetujuan dari Ketua BKPM pada tanggal 15 Maret 2005;
(ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 16 Maret 2005; dan (iii) didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan perubahan struktur permodalan, pemegang
saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan sebagaimana dimaksud di atas pada tanggal
18 Oktober 2005, maka struktur modal dan komposisi pemilikan saham dalam Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Keterangan
a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CMA Fund Management Limited
Richweb Investment Limited
PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Communication
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Jumlah
Hak Suara
Saham
Biasa
Khusus
400.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000
12.371.750
15.628.250
178.195.821
23.000.000
229.195.821
170.804.179

49.486.998
61.858.748
62.513.002
78.141.252
712.783.282 890.979.103
92.000.000 115.000.000
916.783.282 1.145.979.103
683.216.718 854.020.897

%

Jumlah Nilai Nominal
2.000.000.000.000

5,40 %
6,82 %
77,75 %
10,03 %
100,00 %

61.858.748.000
78.141.252.000
890.979.103.000
115.000.000.000
1.145.979.103.000
854.020.897.000

Tahun 2005
1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan
Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 31 Januari 2005, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit
Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta diadakan perubahan atas pasal 4 dari anggaran dasar Perseroan
sehubungan dengan realisasi (menjadi) penyertaan modal/saham dalam Perseroan atas dana yang
telah diterima Perseroan dari PT Bakrie Communication sebesar Rp 4.321.387.305,- (empat miliar
tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah) yang
dibulatkan menjadi Rp 4.321.387.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan
puluh tujuh ribu Rupiah); dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi
sebesar Rp 1.150.300.490.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar tiga ratus juta empat ratus
sembilan puluh ribu Rupiah).
Dengan telah (i) diperolehnya persetujuan dari Ketua BKPM pada tanggal 15 Maret 2005; (ii)
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 16 Maret 2005; dan (iii) didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan, atas perubahan struktur permodalan,
pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada kedua
akta tersebut di atas pada tanggal 18 Oktober 2005, maka struktur modal dan komposisi pemilikan
saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan
a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CMA Fund Management Limited
Richweb Investment Limited
PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Communication
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

Saham
Jumlah
Hak Suara
Saham
Biasa
Khusus
400.000.000 1.600.000.000 2.000.000.000
12.371.750
15.628.250
178.195.821
23.864.277
230.060.098
169.939.902

49.486.998
61.858.748
62.513.002
78.141.252
712.783.282 890.979.103
95.457.110 119.321.387
920.240.392 1.150.300.490
679.759.608 849.699.510

%

Jumlah Nilai Nominal
2.000.000.000.000

5,38 %
6,79 %
77,46 %
10,37 %
100,00 %

61.858.748.000
78.141.252.000
890.979.103.000
119.321.387.000
1.150.300.490.000
849.699.510.000

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Hukum
Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15, tanggal 30 Juni 2005, dibuat di hadapan
Muchlis Patahna, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan terhadap pasal 4 dari
anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:
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a.

Perubahan jenis saham Perseroan yang semula terdiri dari saham dengan hak suara khusus dan
saham biasa dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi
saham seri A dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham dan saham seri B
dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham, dengan masing-masing saham
memiliki hak suara yang sama.

b. Perubahan jenis saham dengan hak suara khusus dan saham biasa yang telah ada dan dimiliki
oleh para pemengang saham menjadi saham seri A seluruhnya dengan nilai nominal sebesar
Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham.
c.

Penempatan dana oleh PT Bakrie & Brothers Tbk sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus
miliar Rupiah) dan oleh CMA Fund Management Limited sebesar Rp 252.791.304.831,- (dua
ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu delapan
ratus tiga puluh satu Rupiah), untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
menjadi saham seri B dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham.

Dengan telah diperolehnya persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya No. C-21821 HT.01.04.TH.2005 tanggal 5 Agustus 2005, maka struktur modal dan
komposisi pemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
Saham
Jumlah
Saham
Seri A
Seri B
2.000.000.000 6.422.330.439 8.422.330.439

Keterangan
a.
b.

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
CMA Fund Management Limited
Richweb Investment Limited
PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Communication
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
c.
Jumlah Saham dalam Portepel

3.

61.858.748 505.582.609 567.441.357
78.141.252
78.141.252
890.979.103 1.000.000.000 1.890.979.103
119.321.387
- 119.321.387
1.150.300.490 1.505.582.609 2.655.883.099
849.699.510 4.916.747.830 5.766.447.340

%

Jumlah Nilai Nominal
5.211.165.219.500

21,37 %
2,94 %
71,20 %
4,49 %
100,00 %

314.650.052.500
78.141.252.000
1.390.979.103.000
119.321.387.000
1.903.091.794.500
3.308.073.425.000

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 23 Nopember 2005, dibuat oleh dan di hadapan Agus Madjid, S.H.,
Notaris di Jakarta telah disetujui dan dan diputuskan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

:
:
:
:
:

Gafur Sulistyo Umar
Ai Moelyadi Mamoer
Raj Mitta
Nalinkant A. Rathod
Ambono Janurianto

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:

Anindya Novyan Bakrie
Rakhmat Junaidi
Juliandus Lumban Tobing

Sedangkan jajaran Senior Executive Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
Senior Executives
Chief Marketing Officer
Chief Strategic Officer
Chief Supply Chain Management Officer
Chief Financial Officer
Chief Technical Officer
Senior Vice President Retail Sales

:
:
:
:
:
:

Ma. Anicia Palacios-Naval
Amit Bose
Ahmad Rahadian Widarmana
Jastiro Abi
A.G. Rao
Charles Sitorus
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Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Gafur Sulistyo Umar – Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1968.
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas
Trisakti dan gelar Master of Business Administration (MBA) dari
University of Arkansas, Amerika Serikat. Saat ini beliau juga
menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk
Sebelumnya beliau pernah menduduki posisi sebagai Direktur
Operasional di PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk Pada saat ini,
beliau aktif terlibat dalam Asosiasi Insinyur Indonesia, menjabat
sebagai Chief of Industry and Telecommunications periode 20042006 dan sebagai anggota Manufacturing Industry Committee
Asosiasi Emiten Indonesia untuk periode 2005-2008.

Ai Moelyadi Mamoer – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tasikmalaya pada tahun
1946. Selain sebagai Komisaris Independen Perseroan, posisi lain
yang masih dijabat beliau saat ini adalah sebagai Pembina Indonesia
Procurement Watch (IPW), Anggota Dewan Pengurus Transparency
International Indonesia (TI-Indonesia), Anggota Masyarakat
Telematika Indonesia (MASTEL), pendiri dan pengurus masyarakat
Entrepeneur Indonesia (MEI) dan Ketua Pokja ICT-Integrity MASTEL.
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Staf Ahli Direktur
Utama dan Koordinator Staf Ahli PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero), Komisaris PT Ratelindo, Komisaris Perum Pos dan Giro,
dan Kepala Biro Perencanaan Departemen Parpostel. Beliau
memperoleh gelar Master of Arts (MA) dari Michigan State University,
USA, dan gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Padjajaran
Bandung.

Raj Mitta – Komisaris Independen
Warga Negara Australia, dilahirkan pada tahun 1956. Saat ini beliau
juga menjabat sebagai Chairman dari Essential Value Associates
Pte., Ltd. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Chairman di
Arthur D. Little Asia, Senior Marketing di Pepsico untuk wilayah
Amerika Serikat dan Eropa, Mars (Inggris) dan Kellog (Australia),
Senior Practicioner di Booz, Allen & Hamilton (London, Sydney,
Singapore), dan Executive Chairman di Arthur D Little Asia. Beliau
memperoleh gelar Master in Business di Indian Institute of
Management, AHMEDABAD, India dan Bachelor dari IIT Bombay,
India.
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Nalinkant A. Rathod – Komisaris
Warga Negara India, lahir di Rajahmundry, India pada tahun 1950.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bumi
Resources Tbk dan Managing Director di Capital Managers Asia Pte.,
Ltd., Singapore. Sebelumnya beliau pernah menduduki berbagai
jabatan di Precision Products Ltd. (India), ICICI Ltd. (India), Ashok
Leyland Ltd. (India), PT Texmaco Indonesia Jaya dan PT Tripatra
Engineering. Beliau juga pernah berkiprah di Bakrie & Brothers
Group dengan menempati berbagai posisi kunci, antara lain sebagai
Managing Director dan Chief Operating Officer PT Bakrie & Brothers
Tbk Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Andhra
University di India dan pada tahun 1976 menjadi anggota Institute of
Chartered Accountants of India (CA).

Ambono Janurianto – Komisaris
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Ambon pada tahun 1960.
Selain sebagai Komisaris Perseroan, pada saat ini beliau juga masih
menjabat berbagai posisi di beberapa perusahaan, antara lain
sebagai Direktur di PT Bakrie & Brothers Tbk sejak bulan April 2005,
Presiden Direktur di PT Bakrie Sumatera Plantation sejak bulan Juni
2000, Komisaris di PT Kilang Vecolina sejak September 2001,
Komisaris di PT Bakrie Pasaman Plantations sejak Juni 2001, dan
Komisaris di PT Agrowiyana sejak Agustus 2000. Beliau memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Manajemen dari Universitas
Katholik Parahyangan Bandung.

DEWAN DIREKSI
Anindya Novyan Bakrie – Direktur Utama
Warga negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1974. Saat
ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Cakrawala
Andalas Televisi (antv) sejak tahun 2002 dan sebagai Chief
Operating Officer di Capital Managers Asia Pte., Ltd., Singapore,
sejak tahun 2001. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai
Deputy to Chief Operating Officer dan Managing Director di PT Bakrie
& Brothers Tbk dan sebagai Financial Analyst di Salomon Brothers
Inc., New York, USA. Beliau memperoleh gelar Master of Business
Administration (MBA) jurusan Global Management Program dari
Stanford Graduate School of Business, California, USA dan gelar
Bachelor of Science jurusan Industrial Engineering dari Northwestern
University, USA. Di lingkungan organisasi, beliau saat ini menjabat
sebagai Chairman of Telecommunication Permanent Committee di
Kadin Indonesia, Chairman of Finance Committee di Asosiasi Televisi
Swasta Indonesia (ATVSI) dan sebagai Secretary General pada the
Asian Pacific Media Forum (APMF). Beliau juga memiliki lisensi
Manajemen Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM.
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Rakhmat Junaidi – Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1972. Saat ini
menjabat sebagai Direktur Corporate Perseroan. Sebelumnya beliau
pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan, dan General Manager
Finance & Legal di PT Radio Telepon Indonesia dan manajer di
PT Skytel. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan
Akuntansi dari STIE Perbanas Jakarta. Saat ini beliau juga menjabat
sebagai Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Kliring Interkoneksi
Telekomunikasi (ASKITEL).

Juliandus A. Lumban Tobing – Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1964, menjabat
sebagai Direktur Human Resources and General Affair Perseroan.
Pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Legal, General
Affair dan Corporate Secretary di PT Bakrie & Brothers Tbk
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Hukum di
PT Bakrie Swasakti Utama, Legal Advisor di PT Bank Dae Ichi
Kangyo Indonesia, serta pernah bekerja di Kusnandar & Co. Law
Firm, Jakarta. Disamping itu, beliau pernah magang di Departemen
Perdagangan di Bogor. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari
Universitas Pajajaran, Bandung.

SENIOR EXECUTIVES
Ma. Anicia Palacios-Naval, Chief Marketing & Customer Service Officer
Warga Negara Filipina, dilahirkan pada tahun 1966 . Beliau memiliki
keahlian di bidang pemasaran produk telekomunikasi dan consumer
goods, dengan pengalaman berkiprah selama 15 tahun di industri
produk makanan dan kosmetika (9 tahun) dan di industri
telekomunikasi (6 tahun). Sebelumnya beliau pernah menjabat
sebagai Vice President Marketing & CRM di Digitel Mobile
Philippines, Inc., Philippines (Sun Cellular) , Assistant Vice President
Consumer Acquisition, Loyalty & Marketing Services di Globe
Telecom, Philippines, Assistant Vice President Marketing di Selecta
Dairy Products, Inc., Philippines, dan Assistant Vice President
Marketing di Nestle Philippines, Inc. Beliau memiliki gelar AB-BSC
Economics dan Accounting dari De La Salle University di Manila,
Filipina. Beliau juga memegang lisensi Certified Public Accountant,
Philippines.
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Amit Bose, Chief Strategic Officer
Warga Negara India, dilahirkan pada tahun 1956. Sebelumnya
beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci sebagai President di
Reliance Infocom, India, dan President di Tata Teleservices Ltd.,
India. Keduanya adalah perusahaan operator telekomunikasi
terkemuka di India yang berbasis tekhnologi CDMA. Saat ini Reliance
Infocom adalah pemimpin pasar di India dengan jumlah pelanggan
sebanyak 15 juta, sementara jumlah pelanggan Tata Teleservices
adalah 7 juta. Selain itu, beliau juga pernah bekerja di Pepsi dengan
posisi terakhir sebagai Vice President of Marketing untuk wilayah
Asia, dan juga pernah bekerja di Unilever India dengan pengalaman
di bidang retail distribution dan consumer marketing. Beliau
memperoleh gelar MBA dari Indian Institute of ManagementAHMEDABAD, India.
Ahmad Rahadian Widarmana, Chief Supply Chain Management Officer
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bogor pada tahun 1971.
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Vice President Capital
Managers Asia, Pte., Ltd., Senior Manager di Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) dan manager di PT Bank Finconesia di
divisi korporasi dan remedial. Beliau memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (SE) jurusan Management dari Universitas Padjajaran,
Bandung.

Jastiro Abi, Chief Financial Officer
Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1972. Sebelumnya
beliau menjabat sebagai CFO di PT Bakrie Swasakti Utama dan
pernah menjabat di beberapa posisi manajerial di Corporate Banking,
Trade Finance dan Corporate Recovery Unit di the Hongkong
Shanghai Banking Corporation (HSBC), serta di Astra International.
Beliau memperoleh gelar MBA dari University of Western Australia,
gelar MEngSc dari Queensland University of Technology, Australia
dan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro, Semarang.

A.G. Rao, Chief Technical Officer
Warga Negara India, dilahirkan pada tahun 1968. Sebelumnya beliau
menjabat sebagai Vice President Corporate-Network and Commercial
di Tata Teleservices Ltd., India, yaitu perusahaan di India yang
bergerak dibidang operator telekomunikasi yang berbasis teknologi
CDMA dengan jumlah pelanggan saat ini sebanyak 7 juta. Beliau
mempunyai kompetensi dalam menggelar dan mengoperasikan
jaringan CDMA secara efisien, dengan pengalaman membangun
6000 BTS dalam waktu 3 tahun. Sebelumnya pernah bekerja di Idea
Cellular Limited, India, dan Alcatel, India. Beliau memperoleh gelar
Bachelor of Engineering jurusan Elektronik dari Bangalore University,
Master In Engineering dari Institute of Engineer India, dan memegang
Qualified Chartered of Engineer.
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Charles Sitorus, Senior Vice President Retail Sales
Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1966. Beliau sangat
berpengalaman di bidang penjualan dan pemasaran di industri
telekomunikasi. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Vice
President-Marketing Fixed Wireless Project di PT Indosat Tbk, Vice
President-Marketing Selular Services, Vice President RegionalIndonesia Tengah, dan Corporate Direct Sales Manager di
PT Satelindo, dan pernah menjabat beberapa posisi manajerial
sebagai Marketing dan Sales Manager di PT Gemawidia Statindo
Komputer dan Senior Sales di PT Astra Graphia. Beberapa prestasi
yang pernah beliau capai pada saat berkiprah di PT Satelindo adalah
berhasil meningkatkan jumlah pelanggan PT Satelindo pada tahun
2002 dari 1,3 juta menjadi 3 juta dalam waktu 6 bulan, dan dari 3 juta
menjadi 5 juta pelanggan pada tahun 2003. Beliau memperoleh gelar
Sarjana Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

4.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
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5.
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Brand
Marketing
Product
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Technical

Financial

Asset
Management

Wartel
Area

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai
keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat
memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan. Selain itu kebijakan manajemen
sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-
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peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan seperti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
Dalam hal peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, Perseroan memberikan kesempatan kepada
karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, baik sebagai sarana penyegaran maupun
tambahan keterampilan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam seminar,
lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing baik di dalam
maupun di luar negeri.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 529 orang karyawan. Berikut ini adalah
komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang manajemen, pendidikan, dan usia.
Komposisi karyawan Peseroan berdasarkan jenjang manajemen adalah sebagai berikut:
Jenjang Manajemen
Direksi, Senior Executives dan Vice President
Kepala Divisi
Kepala Bagian ( Manager )
Kepala Seksi ( Supervisor )
Pelaksana / Staff
Jumlah

Jumlah
19
24
63
75
348
529

Persentase (%)
3,6 %
4,5 %
12,3 %
14,2 %
65,4 %
100 %

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
Jenjang Pendidikan

Jumlah
29
234
98
165
3
529

S3, S2
S1, D4
D3
D2, D1, SLTA
Lain-Lain
Jumlah

Persentase (%)
5,5 %
44,2 %
18,5 %
31,2 %
0,6 %
100 %

Sedangkan komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang usia adalah sebagai berikut:
Jenjang Usia

Jumlah
268
159
72
18
8
4
529

20 – 30 tahun
31 – 35 tahun
36 – 40 tahun
41 – 45 tahun
46 – 50 tahun
Di atas 50 tahun
Jumlah

Persentase (%)
50,7 %
30,1 %
13,6 %
3,4 %
1,5 %
0,7 %
100 %

Perseroan secara konsisten berusaha untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat kepada
seluruh karyawan Perseroan. Komitmen tersebut terefleksikan pada penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja (K – 3).
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6.

HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham
berbentuk badan tabel Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

PT Bakrie &
Brothers Tbk

99,60%

PT Bakrie Communications

100%

71,20%

CMA Fund Management
Limited

4,49%

PT Richweb Investments
Limited (Mauritius)

2.94%
2,94%

21,37%

PT Bakrie Telecom Tbk

Tabel Hubungan Pengurusan dan Pengawasan
Nama
Gafur Sulistyo Umar
Ai Mulyadi Mamoer
Raj Mitta
Ambono Janurianto
Nalinkant A Rathod
Anindya Novyan Bakrie
Rakhmat Junaidi
Juliandus A. Lumban Tobing
Ma. Anicia Palacios- Naval
Amit Bose
Ahmad Rahadian Widarmana
Jastiro Abi
A.G Rao
Charles Sitorus
Keterangan:
KU
: Komisaris Utama
KI
: Komisaris Independen
K
: Komisaris
DU
: Direktur Utama
D
: Direktur

Perseroan

KU
KI
KI
K
K
DU
D
D
BB
BC
RIL
CMA
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BB
DU
D
D
-

BC
K
D
-

RIL
-

: PT Bakrie & Brothers Tbk
: PT Bakrie Communications
: Richweb Investments Limited
: CMA Fund Management Limited

CMA
D
-

7.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a.

PT Bakrie & Brothers Tbk (“BNBR”)
Riwayat Singkat
BNBR didirikan di Teluk Betung Lampung berdasarkan Akta No. 55 tanggal 13 Maret 1951 yang
dibuat oleh Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta, dengan nama N.V. Bakrie & Brothers. Pada saat
itu, Perseroan menjadi agen tunggal radio Paillard dari Swiss, sepeda Express dari Jerman Barat,
sepeda Excelsior dari Inggris, serta mesin jahit Pjaff dari Jerman.
Berdasarkan Akta No. 20 Tanggal 10 Desember 1971, sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta
Pembetulan No. 65 Tanggal 31 Oktober 1972, yang keduanya dibuat di hadapan Chairil Bahri,
S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, nama N.V. Bakrie & Brothers berubah menjadi PT Bakrie &
Brothers. Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/272/5 tertanggal 1 Desember 1972, dan telah
didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Jakarta Selatan pada tanggal 8 Pebruari 1973, berturut-turut
di bawah No. 471, No. 472, dan No. 473, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 79 pada tanggal 2 Oktober 1973, TBN No. 710 Tahun 1973.
Dari tahun 1959 sampai tahun 1989, BNBR berkiprah di bidang penunjang infrastruktur, komersial,
keuangan, pertambangan, properti, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
komoditi.
Sesuai dengan Anggaran Dasar BNBR terakhir, ruang lingkup kegiatan usaha BNBR telah
berkembang dengan mencakup usaha-usaha di bidang industri, pembangunan, perdagangan
umum, pertanian dan pertambangan.
Pada tahun 1989, BNBR menjadi perusahaan publik dengan pencatatan sahamnya di Bursa Efek
Jakarta. Saat ini BNBR memfokuskan usahanya pada tiga bisnis inti yaitu infrastruktur,
telekomunikasi, dan perkebunan. Sektor infrastruktur meliputi kegiatan usaha di bidang produksi
infrastruktur minyak dan gas, engineering dan transportasi, perumahan dan strukturnya, serta
komponen otomotif. Sektor telekomunikasi meliputi kegiatan usaha di bidang pembangunan dan
pengembangan jaringan dan fasilitas komunikasi fixed wireless. Sementara itu, sektor perkebunan
meliputi kegiatan usaha di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan karet.
Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Wisma Bakrie, Lantai 4, Jalan H.R.
Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920.
Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No 64 tanggal 9 Juli 1997 yang dibuat di hadapan
Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan BNBR adalah menjalankan usaha-usaha
di bidang industri, pembangunan, perdagangan umum, pertanian serta pertambangan. Untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut, BNBR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
−

Menjalankan usaha di bidang industri untuk produksi pipa baja, perangkat dan sistem
komunikasi, barang–barang elektronik dan elektrik, kimia serta mendirikan dan menjalankan
berbagai rupa usaha industri lainnya dan memperdagangkan hasil–hasilnya.

−

Menjalankan usaha di bidang kontraktor/pemborong bangunan, pabrik bahan bangunan dan
bahan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan
telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun sebagi pelaksana.

−

Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor,
dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal.

−

Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

−

Menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan, antara lain meliputi bidang eksplorasi
dan eksploitasi pertambangan non-migas.
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Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham BNBR adalah sebagai berikut:
Jumlah
Saham

Keterangan
Modal Dasar
Seri A
Seri B
Seri C
Modal ditempatkan dan disetor penuh
CSFB Singapore
Masyarakat (dibawah 5%)
Jumlah saham dalam portepel
Seri A
Seri B
Seri C

44.393.176.000
1.550.016.000
7.362.576.000
35.480.584.000
26.970.278.400
2.784.000.000
24.186.278.400
17.422.897.600
1.162.512.000
16.260.385.600

%

100,00
10,32
89,68

Jumlah Nominal
10.000.000.000.000
3.875.040.000.000
2.576.901.600.000
3.548.058.400.000
5.467.681.440.000
478.400.000.000
4.989.281.440.000
4.532.318.560.000
2.906.280.000.000
1.626.038.560.000

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan RUPSLB yang diadakan tanggal tanggal 14 April 2005, yang dibuat dalam Akta No.
67 tanggal 21 April 2005 oleh Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan
Direksi BNBR sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Irwan Sjarkawi
Komisaris
: Mohammad Amrin Yamin
Komisaris Independen
: Setio Anggoro Dewo
Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
b.

:
:
:
:

Gafur Sulistyo Umar
Yuanita Rohali
Juliandus A. Lumban Tobing
Ambono Janurianto

PT Bakrie Communications (“BC”)
Riwayat Singkat
BC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara
Repubik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dengan akta pendirian berikut akta-akta
perubahannya yang dimuat dalam BNRI No. 72 tanggal 9 September 1997 TBN No. 3949/1997.
BC didirikan sebagai suatu perseroan terbatas non fasilitas. Pada tahun 1998, BC berubah status
menjadi perseroan terbatas dalam rangka PMDN berdasarkan persetujuan dari Ketua BKPM
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan PMDN No. 388/I/PMDN/1996 tanggal 29 Mei
1996.
BC didirikan dengan nama PT Bakrie Communications Corporation berdasarkan Akta No. 135
tanggal 31 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
No. C2-2056 HT.01.01.Th.94 tanggal 9 Pebruari 1994 dan telah didaftarkan pada Kantor
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 1997 di bawah No.
36/A.PT/HKM/1997.PN.JAK.SEL, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 72 tanggal 9 September
1997 TBN No. 3949/1997.
Anggaran dasar BC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.
3 tanggal 1 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris di
Jakarta. Berdasarkan akta ini telah diadakan penghapusan kata “Corporation” dari nama BC
sehingga nama perusahaan menjadi “PT
Bakrie Communications”. Perubahan ini telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
No. C-8201 HT.01.04.Th.2000 tanggal 7 April 2000, persetujuan mana diberikan berdasarkan Data
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Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 29 Desember 1999 yang dibuat oleh Ivonne
Barnetha Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 731/RUB 09.03/VIII/2000
tanggal 27 Juli 2000 dengan TDP No. 09031511656, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 81
tanggal 10 Oktober 2000 TBN No. 6036/2000.
BC berkedudukan di Gedung Wisma Bakrie, Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B-1, Kelurahan
Karet, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan.
Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 27 Pebruari 1998, yang dibuat di hadapan Martoenoes Boejoeng
Ketek, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan BC adalah menjalankan usaha-usaha di bidang
industri, jasa dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BC dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
−

Menjalankan usaha di bidang industri, terutama industri barang-barang elektronik, sarana
telekomunikasi dan lainnya yang berkaitan dengan telekomunikasi

−

Menjalankan usaha di bidang jasa pengoperasian, jasa pemeliharaan dan jasa konstruksi
perangkat elektronik pada umumnya, terutama perangkat komunikasi, komputer dan kontrol

−

Menjalankan usaha-usaha di bidang pemberian jasa yang berkenaan dengan jasa teknik,
engineering, marketing dan project management, termasuk pelayanan jasa nilai tambah
telekomunikasi, jasa informasi dan jasa teknologi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan
pajak

−

Perdagangan impor dan ekspor, interinsuler dan lokal, baik untuk tanggungan sendiri
maupun atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai agen/perwakilan dan
distributor/penyalur perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri,
grossier, supplier, distributor, komisionir, leveransir, perwakilan dan peragenan, baik dari
dalam maupun luar negeri.

Saat ini, BC melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang industri barang-barang elektronik, sarana
telekomunikasi dan lainnya yang berkaitan dengan telekomunikasi.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 27 Pebruari 1998, yang dibuat di hadapan Martoenoes Boejoeng
Ketek, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia tanggal 15 Juni 1998, yang kemudian dilengkapi dengan Perjanjian Jual Beli Saham dan
Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 18 Pebruari 2005, maka struktur permodalan, struktur
pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham BC adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
− PT Bakrie & Brothers Tbk
− PT Cakrawala Baru
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
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Nilai Nominal Rp 14.000.000,- per saham
Saham
%
Rupiah
1.000
14.000.000.000
249
1
250
750

99,60
0,40
100,00

3.486.000.000
14.000.000
3.500.000.000
10.500.000.000

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan RUPS tanggal 24 September 2004 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 1 tanggal
1 Nopember 2004, yang dibuat di hadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, dan berlaku
efektif sejak tanggal keputusan tersebut di atas, susunan Komisaris BC adalah sebagai berikut:
Komisaris
Komisaris

: Gafur Sulistyo Umar

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 31 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Titi Indrasari, SH,
Notaris di Bekasi, susunan Direksi BC adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur
c.

: Juliandus L. Tobing

Richweb Investments Limited (“RIL”)
Riwayat Singkat
RIL adalah sebuah perusahaan internasional yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 2000 di
Republik Mauritius. RIL beralamat di G.P.O. Box 365,307 St. James Court, St. Denis Street Port
Louis, Republik Mauritius.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan didirikannya RIL adalah menjalankan setiap kegiatan atau aktivitas usaha yang
tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik of Mauritius
dan di tempat perusahaan melakukan transaksi usaha.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Saham-saham RIL dikeluarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Modal dasar RIL adalah
US$ 100.000 yang terbagi dalam 100.000 saham biasa dengan nilai nominal tiap sahamnya
masing-masing US$ 1. Pemegang saham RIL saat ini adalah BC.
Struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Richweb Investments
Limited adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
− PT Bakrie Communications
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal US $ 1,- per saham
Saham
%
US$
100.000
100.000
2
2
99.998

100,00
100,00

2
2
99.998

Pengurusan dan Pengawasan
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Komisaris dan Direksi RIL adalah sebagai
berikut:
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

: Saleh Effendi
: Tharakad Venkatchalam Satchidanandan
: Virano G. Nasution
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d.

CMA Fund Management Ltd. (“CMA”)
Riwayat Singkat
CMA adalah sebuah perusahaan internasional yang didirikan berdasarkan peraturan perundang –
undangan yang berlaku di Cook Islands. CMA didirikan berdasarkan Akta tanggal 26 September
2001 dan beralamat di Rarotonga, Cook Islands.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan didirikannya CMA adalah menjalankan setiap kegiatan usaha yang tidak
dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Island dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat CMA melakukan
transaksi usaha.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham CMA adalah sebagai
berikut:
Pemegang Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
− Capital Managers Asia Pte., Ltd., Singapore
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal US $ 1,- per saham
Saham
%
US $
50.000
50.000
1
1
49.999

100,00
100,00

1
1
49.999

Pengurusan dan Pengawasan
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi CMA adalah sebagai berikut:
Direktur
Direktur
Direktur
8.

: Nalinkant A. Rathod
: Charlie Kasim

PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting
dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :
a.

Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), dimana masing-masing pihak
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
•

Interkoneksi jaringan telekomunikasi antara jaringan STLR Perseroan dengan PSTN milik
Telkom untuk melakukan percakapan lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)
dan Sambungan Langsung Internasional (SLI), serta mengirim pesan pendek atau Short
Message Service (SMS);

•

Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan interkoneksi bersih Telkom
atas panggilan keluar melalui percakapan lokal, SLJJ, SLI; dan

•

Perjanjian dengan Telkom berlaku selama tiga (3) tahun, efektif mulai tanggal 5 Mei 1997
dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap tiga (3) tahun berikutnya.
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Dengan mengacu pada persiapan implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya yang tertera
dalam Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 11 Maret 2004 No. KM. 32 Tahun 2004 tentang
“Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi”, Perseroan telah mengadakan kesepakatan
tentang Skema Interkoneksi baru dengan Telkom pada tanggal 6 Desember 2004 dan 7 Desember
2004. Hal-hal penting yang disepakati antara lain adalah sebagai berikut:

b.

c.

•

Mulai tanggal 1 Januari 2005 diberlakukan tarif Interkoneksi Lokal untuk sambungan lokal
para pelanggan yang menggunakan Limited Mobility dengan tarif interkoneksi lokal
sebesar Rp 73 per menit.

•

Mulai tanggal 1 Februari 2005 diberlakukan tarif Interkoneksi Jarak Jauh bagi pelanggan
yang menggunakan Limited Mobility dengan tarif yang mengacu kepada kesepakatan
antara PT Telkom dengan PT Indosat sebesar 41,25% dari tarif pungut SLJJ untuk
originasi dan sebesar Rp 240 per menit untuk terminasi panggilan SLJJ dari PSTN
Telkom ke Perseroan.

•

Mulai tanggal 1 April 2005 diberlakukan Tarif Interkoneksi Lokal dan Tarif Interkoneksi
Jarak Jauh bagi pelanggan yang menggunakan jaringan telepon tetap tanpa kabel
Perseroan atau Fixed Wireless Access dengan tarif yang berlaku sama seperti pelanggan
Limited Mobility.

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama penyaluran Trafik Telepon Internasional dengan
PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indonesian Satellite Corporation Tbk
(Indosat), dimana setiap pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:
•

Interkoneksi antara jaringan STLR Perseroan dengan saluran internasional milik Indosat
dan Satelindo untuk melakukan percakapan internasional dari atau ke luar negeri melalui
saluran internasional milik Indosat dan Satelindo;

•

Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan interkoneksi bersih Indosat
dan Satelindo atas panggilan internasional keluar melalui saluran internasional milik
Indosat dan Satelindo berdasarkan peraturan Pemerintah; dan

•

Perjanjian dengan Indosat berlaku untuk satu tahun, efektif mulai tanggal 2 Nopember
1995 dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dan telah diperpanjang dengan
Adendum II Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran Trafik Telepon Internasional dari
dan ke Jaringan STLR Ratelindo melalui Sentral Gerbang Internasional Indosat
tertanggal 2 Nopember 1996. Perjanjian dengan Satelindo mulai berlaku tanggal 27 April
1995 dan berlaku terus menerus sampai dengan adanya pembatalan yang dilakukan
dengan pemberitahuan tertulis dengan tenggang waktu selama 6 bulan sejak
pemberitahuan atau dibatalkan berdasarkan keputusan Pemerintah yang mencabut ijin
para pihak.

Perjanjian Kerjasama Interkoneksi dengan PT Excelcomindo Pratama (Excelcom), dimana
setiap pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:
•

Interkoneksi antara jaringan STLR Perseroan dengan STBS GSM milik Excelcom serta
menerima panggilan atau SMS dari pelanggan masing-masing Perseroan;

•

Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan interkoneksi bersih
Excelcom atas panggilan keluar melalui STBS milik Excelcom berdasarkan peraturan
Pemerintah; dan

•

Perjanjian dengan Excelcom berlaku efektif mulai tanggal 12 Januari 2004 dan berlaku
terus menerus sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya enam
(6) bulan sebelum tanggal pemutusan perjanjian.
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d.

Pada tanggal 30 April 2002, Perseroan dan Nortel Networks Singapore Pte, Ltd. (Nortel
Networks), Singapura, mengadakan Perjanjian Pengadaan, dimana Nortel Networks
memasok peralatan untuk CDMA 2000 1X Wireless Local Loop Network di Jakarta, Bogor,
Tangerang dan Bekasi. Peralatan tersebut akan meliputi perangkat lunak (software), bahanbahan dan jasa-jasa untuk membangun jaringan Telekomunikasi berbasis CDMA 2000 1X.
Pada tanggal 19 Oktober 2004 Perseroan mengadakan perjanjian pengadaan dengan Nortel
Networks Singapore Pte, Ltd. untuk ekspansi BTS.

e.

Pada tanggal 15 Oktober 2003, Perseroan dan Huawei Tech. Investment Co. Ltd. Hongkong
(Huawei), mengadakan Perjanjian Pengadaan dan Jasa dimana Huawei akan memasok
peralatan untuk CDMA 2000 1X Wireless Local Loop Network di Bandung. Perjanjian tersebut
meliputi pengadaan peralatan dan jasa-jasa untuk membuat jaringan sama seperti Nortel
Networks, Huawei juga memberikan Perseroan ijin non exclusive untuk menggunakan
perangkat lunak yang berhubungan dan perangkat keras yang dibeli oleh Perseroan.

f.

Pada tanggal 3 Maret 2004, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi
Jaringan dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), anak Perusahaan Telkom, yang
mengatur hal-hal sebagai berikut:

g.

•

Interkoneksi langsung antara jaringan Telkomsel dengan jaringan Perseroan untuk
menyediakan jasa panggil interkoneksi dan mengirim dan menerima panggilan atau SMS
dari pelanggan masing-masing Perusahaan;

•

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Telkomsel biaya interkoneksi
sesuai dengan peraturan Pemerintah atas pendapatan dari panggilan keluar melalui
sambungan Telkomsel; dan

•

Perjanjian dengan Telkomsel tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 3 Maret 2004
dan berlaku terus menerus sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk
mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tertulis
dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan Pemerintah yang mencabut
ijin masing-masing pihak.

Pada tanggal 30 Januari 2004, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi
Jaringan dengan PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo) dan PT Metro Selular
Nusantara (Metrosel) yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
•

Interkoneksi STBS Perseroan dengan STBS Komselindo dan Metrosel untuk
menyediakan jasa panggil dan mengirim SMS dan menerima panggilan atau SMS dari
pelanggan masing-masing Perusahaan;

•

Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Komselindo dan Metrosel
biaya Interkoneksi sesuai dengan peraturan Pemerintah atas pendapatan dari panggilan
keluar melalui sambungan Komselindo dan Metrosel; dan

•

Perjanjian dengan Komselindo dan Metrosel tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal
30 Januari 2004 dan berlaku terus menerus sampai dengan adanya pemberitahuan
tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan
Pemerintah yang mencabut ijin masing-masing pihak.
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9.

KETERANGAN TENTANG AKTIVA TETAP

Tabel di bawah ini merupakan ikthisar aktiva tetap Perseroan yang terdiri atas tanah dan beberapa
sarana penunjang kegiatan usaha Perseroan:
Luas (M2)

Status Kepemilikan

Desa Sukmajaya, Kec. Sukmajaya,
Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat.

465

Hak Guna Bangunan

2

Kel. Rangkapanjaya, Kec. Pancoran Mas,
Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat

574

Hak Guna Bangunan

3

Desa Jatikramat, Kec. Jatiasih,
Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat.

670

Hak Guna Bangunan

4

Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur,
Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat.

200

Hak Guna Bangunan

5

Desa Wanasari, Kec. Cibitung,
Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat.

379

Hak Guna Bangunan

6

Desa Jatiranggon, Kec. Pondok Gede,
Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat.

330

Hak Guna Bangunan

7

Desa Roamalaka, Kec. Tambora,
Kotamadya Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

93

Hak Guna Bangunan

8

Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

443

Hak Pakai

9

Kelurahan Kalibaru, Kec. Bekasi Barat,
Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat

462

Hak Guna Bangunan

10

Kelurahan Cipondoh, Kec. Cipindoh,
Kotamadya, Tangerang, Prop. Jawa Barat.

488

Hak Guna Bangunan

11

Kel. Rempoa, Kec. Ciputat,
Kotamadya Tangerang, Prop. Jawa Barat

463

Hak Guna Bangunan

12

Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa,
Kotamadya Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

339

Hak Guna Bangunan

13

Kel. Pondok Petir, Kec. Sawangan,
Bogor, Prop. Jawa Barat.

500

Hak Guna Bangunan

14

Desa Sukatani, Kec. Cimanggis,
Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat.

677

Hak Guna Bangunan

No
1

Lokasi

Jumlah

10.

6.083

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Saat ini Perseroan tidak sedang terkait dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha
negara, maupun perkara arbiterase di Badan Arbiterase Nasional Indonesia (BANI), perkara perburuhan
di Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat/Daerah (P4P)/(P4D) dan perpajakan.
11.

KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dimaksud adalah:
a.

Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau
berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies,
subsidiaries).
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b.

Perusahaan assosiasi (associated companies)

c.

Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak
suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari
perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat
diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan
perusahaan pelapor).

d.

Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota
dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang
tersebut.

e.

Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung
maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam huruf c atau d di atas atau setiap
orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup
perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham
utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen
kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Berikut ini ikhtisar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan:
Nama Pihak Terafiliasi
CMA Fund Management Ltd.
PT Quantum Bahana Enterprise
PT Bakrie Communications
PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Multi Kontrol Nusantara
Bakrie International Finance Company, BV.
PT Bakrie Swasakti Utama

Bentuk Hubungan dengan Pihak
Terafiliasi
Pemegang Saham
Afiliasi
Pemegang Saham
Pemegang Saham
Afiliasi
Afiliasi
Afiliasi

Bentuk Transaksi
Pinjaman
Pinjaman
Pinjaman
Pinjaman
Jasa
Pinjaman
Sewa

Tabel berikut adalah perincian atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang
dilakukan dengan harga dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga :
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Pembelian dari Koperasi Karyawan
Usaha Bersama Bina Nusantara
Sewa ke PT Bakrie & Brothers Tbk
Sewa ke PT Bakrie Swasakti Utama

31 Desember

30 September
2005

2004

2003

2002

-

1.370

1.015

1.612

-

1.827

3.456

3.399

2.535

560

-

-

Pendapatan
PT Bakrie Communications
PT Bakrie Swasakti Utama
Beban Bunga ke PT Quantum Bahana
Enterprise
Jasa perbaikan peralatan ke PT Multi
Kontrol Nusantara

28

84

106

143

363

130

130

5.888

-

-

-

2.511

2.617

1.012

315

3.080
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Saldo Hutang di luar usaha dengan pihak hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
CMA Fund Management Ltd.

31 Desember

30 September
2005

2004

2003

2002

-

158.804

-

-

10.758

12.684

13.487

19.627

PT Bakrie Communications

-

4.322

119.321

119.321

PT Bakrie & Brothers Tbk

-

284

928

176

Bakrie International Finance Company, BV.

-

-

-

107.575

Jumlah
Dikurangi dengan Jatuh Tempo dalam
waktu satu tahun
Bagian Jangka Panjang

10.758

176.094

133.736

PT Quantum Bahana Enterprise

246.699
(107.575)

10.758

176.094

133.736

139.124

Pinjaman dari CMA Fund Management Ltd., di tahun 2004 merupakan pinjaman tanpa bunga yang
diperoleh Perseroan untuk penambahan modal kerja.
Pada tanggal 23 Desember 2003, Perseroan telah melakukan Perjanjian Penyelesaian Hutang dengan
PT Quantum Bahana Enterprise dimana kedua belah pihak sepakat untuk menghapuskan hutang bunga
Perseroan sebesar Rp 7.917.736.270,- sehingga hutang Perseroan kepada PT Quantum Bahana
Enterprise pada tanggal 31 Desember 2003 menjadi sebesar Rp 13.487.092.287,-. Pada tahun 2002,
pinjaman dari PT Quantum Bahana Enterprise dibebani tingkat bunga sebesar 33% per tahun. Sejak
tahun 2004, pinjaman tersebut tidak dikenai bunga dan telah dilakukan cicilan pembayaran atas pokok
pinjaman tersebut.
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VIII.
1.

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Umum
Di Indonesia layanan jasa telekomunikasi telah dilakukan oleh perusahaan milik negara mulai
tahun 1961. Seperti halnya negara berkembang lainnya, pengembangan dan modernisasi atas
infrastruktur telekomunikasi menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi secara umum di
Indonesia. Disamping itu jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan
telah menimbulkan permintaan yang tinggi akan layanan telekomunikasi.
Kenyataan ini mendorong Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika untuk
berperan aktif dalam menciptakan pertumbuhan bisnis telekomunikasi yang berkesinambungan
dengan menerapkan seperangkat kebijakan, kewenangan dan fungsi pengawasan sebagaimana
tertuang dalam perundang–undangan dan peraturan di bidang telekomunikasi. Secara historis,
implikasi peran Pemerintah ini terlihat dimana semula atas layanan jasa telekomunikasi di
Indonesia hanya dipegang oleh perusahaan tertentu dengan diberikan hak monopoli, kemudian
hak eksklusifitas tersebut mengalami degradasi secara gradual yang lebih diorientasikan pada
sistem kompetisi, seiring dengan reformasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam undangundang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, beserta peraturan teknis dibawahnya.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi layanan telekomunikasi atau
teledensitas rasio yang masih terbilang rendah yakni sebesar 14% bila dibandingkan dengan
negara-negera lainnya. Kemudian sejalan dengan pesatnya perkembangan industri telekomunikasi
di Indonesia sebagai akibat dari meningkatnya jumlah populasi serta meningkatnya pendapatan
per kapita pada beberapa tahun terakhir ini, tingkat pertumbuhan industri telekomunikasi di
Indonesia telah menunjukkan suatu peningkatan signifikan dengan pertumbuhan rata–rata di atas
50% per tahun dengan total pelanggan sebanyak 3,7 juta pada tahun 2000 menjadi 18,5 juta pada
tahun 2003 serta berkembang pesat mencapai kira–kira 30 juta pelanggan di tahun 2004.
Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini terus berkembang dan diperkirakan akan terus
meningkat di tahun-tahun mendatang. Berikut ini adalah beberapa tren yang dapat diidentifikasi:
•

Pertumbuhan sektor telekomunikasi yang terus berlanjut. Perseroan berharap industri
telekomunikasi dan kebutuhan atas jasa telekomunikasi akan meningkat dalam jangka
menengah bersamaan dengan berkembang dan semakin modernnya Indonesia dan juga
meningkatnya penetrasi fixed wireless di Indonesia.

•

Migrasi trafik suara dan data. Perseroan memprediksikan layanan fixed wireless akan
semakin populer akibat dari jangkauan populasi yang lebih luas, meningkatnya kualitas
jaringan fixed wireless, semakin terjangkaunya harga ponsel dan semakin banyaknya paket
layanan prabayar. Munculnya paket prabayar bagi kelas menengah ke bawah, yang
memberikan Penawaran layanan data dan suara dasar dengan harga yang kompetitif dan
dalam denominasi kecil, pada khususnya, telah memperluas pasar yang dapat dilayani oleh
operator fixed wireless.

•

Stabilnya tingkat pemakaian fasilitas telekomunikasi. Pertumbuhan atas penggunaan layanan
data dan SMS diprediksikan akan mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang. Hal
tersebut akan membantu menstabilisasi penurunan tingkat ARPU dari layanan suara.

•

Meningkatnya tingkat kompetisi jasa pelayanan telekomunikasi. Dengan adanya investasi
yang dilakukan operator-operator telekomunikasi asing di Indonesia, persaingan akan
semakin meningkat dalam jangka menengah apabila para pemain baru yang memasuki
pasar mampu mengembangkan jaringan yang ekstensif dan menawarkan layanan yang
berkualitas.

Sementara teknologi CDMA 2000 1x masih relatif baru di Indonesia dimana persentase pemakaian
data akses terutama wireless mobile data access masih termasuk kecil dibandingkan dengan
negara–negara lainnya yang sebanding. Produk fixed wireless dengan teknologi CDMA 2000 1x
yang diperkenalkan pada awal tahun 2003 di Indonesia mendapatkan sambutan yang baik dari
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masyarakat pengguna layanan telekomunikasi, mengingat tarifnya yang lebih murah dibandingkan
dengan tarif produk Seluler berbasis teknologi GSM.
CDMA (Code Division Multiple Access) adalah teknologi akses jamak dimana masing–masing user
menggunakan kode yang unik dalam mengakses kanal yang terdapat dalam sistem. Pada CDMA
2000 1x, sinyal informasi pada transmitter di-coding dan disebar dengan bandwith sebesar 1.25
MHz (spread spektrum) kemudian pada sisi repeater dilakukan decoding sehingga didapatkan
sinyal informasi yang dibutuhkan.
Teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam layanan telepon rumah (fixed phone), telepon bergerak
(mobility) dan layanan limited mobility (telepon bergerak terbatas dalam satu kode area). Teknologi
CDMA pada awalnya dipergunakan dalam komunikasi radio militer Amerika Serikat mulai tahun
1990 dan dijadikan sebagai standar seluler digital di AS sejak tahun 1993.
Teknologi CDMA diperkirakan akan berkembang dengan pesat beriringan dengan teknologi
wireless lainnya. Berdasarkan data tim pengembangan CDMA, terdapat 109 operator yang
berbasis teknologi CDMA 2000 1x di dunia pada tahun 2004. Jumlah pelanggan CDMA di dunia
pada tahun 2004 diperkirakan sudah mencapai hampir 240 juta di mana 150 juta memakai
teknologi CDMA 2000 1x. Perkembangan pemakaian teknologi CDMA 2000 1x pada pertengahan
2004 mencapai rata – rata tertinggi dengan kenaikan 30% per tahun dibandingkan dengan 21%
peningkatan pada teknologi wireless, 28% pada teknologi GSM.
Perkembangan Pelanggan CDMA di Indonesia
Perkembangan Pelanggan CDMA sangat signifikan pada 2,5 tahun terakhir. Pada tahun 2003,
pelanggan CDMA hanya 267.654, kemudian pada tahun 2004 meningkat sangat tajam mencapai
1.970.000 pelanggan atau meningkat 7,45 kali dari tahun 2003, sedangkan sampai dengan Juni
2005 telah mencapai 4.380.314 pelanggan, atau dalam waktu 6 bulan telah terjadi peningkatan
mencapai 220%.
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Operator CDMA di Indonesia
Pertumbuhan telekomunikasi CDMA di Indonesia terlihat dari minat para investor yang besar pada
sektor ini. Perkembangan tersebut terlihat dengan adanya persaingan ketat antara operator CDMA
yang terbagi menjadi 4 pemain besar:
Operator
PT Telkom Tbk
PT Bakrie Telecom
PT Mobile8 Telecom
PT Indosat Tbk

Layanan
Fixed wireless
Fixed wireless
Cellular
Fixed wireless

Merek
Telkom Flexi
Esia
Fren
StarOne

Peluncuran
Mei 2003
September 2003
Desember 2003
Mei 2004

Sumber : Data Consult

Sejumlah investor telah menyatakan minatnya untuk melakukan investasi di sektor telekomunikasi
berbasis teknologi CDMA diantaranya sebagai berikut:
Operator
PT Wireless Indonesia*
PT Indoprima Mikroselindo**

Layanan
Cellular
Fixed wireless

Merek
Win
Primasel

Sumber : www.dnet.net.id
Sumber : www.indolelang.com

2.

Regulasi
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Pemerintah melalui
Departemen Komunikasi dan Informatika, mempunyai wewenang dan fungsi sebagai pembuat
kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas industri telekomunikasi di Indonesia.
Dasar hukum industri telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan dari waktu ke waktu maupun UU lainnya
yang terkait, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU nomor 5/1999, yaitu undang-undang
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelum bulan Maret 1998,
Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi bertanggung jawab atas pengaturan dan
kebijakan telekomunikasi di Indonesia. Setelah pemilihan umum pada tahun 1999 dan perubahan
pemerintahan di tahun 2001, Menteri Perhubungan diberikan tanggung jawab untuk membuat
kebijakan, mengatur dan mengawasi industri telekomunikasi di Indonesia.
Melalui Departemen Komunikasi dan Informatika, Pemerintah mengatur dan mengawasi
penyelenggaraan jaringan telekomukasi dan jasa telekomunikasi. Kemudian, Departemen
Komunikasi dan Informatika juga mempunyai wewenang mengatur alokasi spektrum frekuensi
radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang membutuhkan spektrum frekuensi radio dalam
kegiatan operasionalnya. Berkaitan dengan ijin yang diberikan kepada penyelenggara
telekomunikasi, Pemerintah mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk membayar BHP
Jastel sebesar 1% dan USO sebesar 0,75% dari jumlah pendapatan kotor Perseroan, dikurangi
beban interkoneksi dan beban piutang tak tertagih per tahunnya. Kemudian untuk penyelenggara
telekomunikasi yang mendapatkan ijin penggunaan spektrum frekuensi radio diwajibkan untuk
membayar biaya hak penggunaan frekuensi yang besarnya diperhitungkan berdasarkan suatu
formula tertentu.
Deregulasi sektor telekomunikasi sangat dekat kaitannya dengan program perbaikan ekonomi.
Pemerintah membuat “Memorandum Kebijakan Keuangan dan Ekonomi” yang menyatakan bahwa
tujuan dari program perbaikan ekonomi adalah untuk menstabilkan ekonomi melalui rencana
komprehensif berdasarkan:
• Deregulasi
• Peningkatan persaingan
• Liberalisasi
• Restrukturisasi
• Perbaikan akses ke pasar

49

• Pengenalan regulasi yang berorientasi pada pasar
Pada tanggal 17 September 1999 Pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan reformasi atas
sektor telekomunikasi sebagaimana tertera dalam “blue print kebijakan Pemerintah Indonesia
mengenai telekomunikasi”. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk maksud-maksud:
• Meningkatkan performance sektor telekomunikasi di era globalisasi;
• Liberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur yang lebih kompetitif dengan meniadakan
monopoli;
• Meningkatkan transparansi dan kepastian hukum;
• Memberikan kesepakatan kepada penyelenggara telekomunikasi nasional untuk melakukan
aliansi strategis dengan pihak asing;
• Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk ikut berpartisipasi
dalam bisnis telekomunikasi sehingga dapat ikut menciptakan lapangan kerja baru.
Kebijakan reformasi sektor telekomunikasi tersebut menjadi dasar bagi undang-undang
telekomunikasi baru yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni undang-undang No. 3
Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
Berikut struktur Regulator:
Menteri Komunikasi
& Informatik
Sekjen

Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia

DITJEN Postel
Sekditjen Postel

Direktorat Pos

Direktorat Telekomunikasi
Dan
Informatika

Direktorat Spektrum
Frekuensi Radio dan
Orbit Sateli

UPT

Balai Monitor

Direktorat Standardisasi Pos
Dan Telekomunikasi

Direktorat Kelembagaan
Internasional

Balai Uji

BRTI
Komando
Garis Koordinasi
Pelaporan

Sumber: Perseroan

Undang-Undang Telekomunikasi
UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 merupakan UU Telekomunikasi terbaru yang menggantikan
UU sebelumnya, yaitu UU No. 3 tahun 1989 dan diberlakukan sejak tanggal 8 September 2000.
Undang – Undang Telekomunikasi ini memberikan pedoman kunci bagi reformasi di dalam industri
telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, ketentuan bagi penyelenggara baru dan peningkatan
struktur kompetitif industri. Undang – Undang Telekomunikasi yang baru ini memberikan kerangka
kerja dan prinsip dasar bagi liberalisasi industri telekomunikasi Indonesia. Pemerintah menetapkan
peraturan – peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan
peraturan – peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 52/2000 mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan
Pemerintah No. 53/2000 mengenai Spektrum Frekuensi Rasio dan Orbit Satelit, diterbitkan
sebagai peraturan pelaksanaan awal bagi Undang – Undang Telekomunikasi. Setelah itu
dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan No.
20/2001 jo. Keputusan Menteri Perhubungan No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan
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Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan No. 21/2001 jo. Keputusan Menteri
Perhubungan No. 30/2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 31/2003 mengenai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
Dengan adanya Peraturan Presiden No. 15/2005 tanggal 7 Pebruari 2005, terjadi peralihan
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi beserta semua tugas dan kewenangannya untuk
membuat kebijakan, ketentuan dan peraturan pada industri telekomunikasi dari Departemen
Perhubungan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika sehingga dengan adanya peralihan
tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika akan membawahi Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi.
Otoritas Industri Telekomunikasi
Departemen Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan atas sektor komunikasi di
Indonesia, mengeluarkan regulasi yang sesuai, membuat kebijakan, mengeluarkan ijin dan
memformulasikan tarif. Pada tanggal 11 Juli 2003, Menteri Perhubungan, yang mempunyai
wewenang untuk membuat kebijakan pada saat itu, mengeluarkan Keputusan Menteri
Perhubungan No. KM 31/2003, dimana menteri yang ruang lingkupnya tugas dan tanggung
jawabnya di bidang telekomunikasi mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi,
dan mengendalikan sektor telekomunikasi di Indonesia pada Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia atau BRTI, namun menteri, yang berwenang untuk membuat kebijakan pada saat itu,
tetap memegang kewenangan untuk menyusun kebijakan atas industri tersebut. BRTI mulai
menjalankan tugasnya sejak Januari 2004.
Keanggotaan BRTI terdiri dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi
Telekomunikasi, yang mana merupakan lembaga pemerintahan di bawah Kementerian Komunikasi
dan Informatika. Komite Regulasi Telekomunikasi terdiri dari lima anggota, yang mana posisi ketua
dipegang oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Semua anggota Komite Regulasi
Telekomunikasi :
1.
2.
3.
4.

Harus warga negara Indonesia
Mempunyai keahlian profesional di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, ekonomi,
hukum atau ilmu sosial lainnya
Tidak memiliki investasi pada penyelenggara telekomunikasi
Tidak diangkat sebagai direktur atau komisaris pada penyelenggara telekomunikasi

BRTI menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap industri yang
sebelumnya dipegang oleh Departemen Komunikasi dan Informatika atau melalui Direktorat
Jenderal Pos dan Telekomunikasi, termasuk memberikan rekomendasi untuk pemberian lisensi
untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa, telekomunikasi,
meregulasi standar untuk alat–alat telekomunikasi dan mengawasi kinerja operasi dan persaingan
usaha penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.
Saat ini terdapat dua teknologi yang banyak digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi
bergerak yaitu teknologi yang berbasis Global System Mobile (GSM) dan teknologi yang berbasis
CDMA. Implementasi teknologi yang berbasis CDMA secara komersial di Indonesia, walaupun
belum terlalu lama namun perkembangannya sangat pesat.
Pemerintah telah memberikan lisensi kepada 4 penyelenggara telekomunikasi yang berbasis
CDMA, yaitu 3 penyelenggara jaringan tetap dengan mobilitas terbatas (limited mobility) dan
1 penyelenggara jaringan bergerak selular. Ketiga penyelenggara jaringan tetap telekomunikasi
dengan mobilitas terbatas (limited mobility) adalah Telkom dengan Flexi, Indosat dengan StarOne,
dan Bakrie Telecom dengan dengan produk Esia. Sementara itu untuk penyelenggara jaringan
bergerak selular yang menggunakan teknologi CDMA adalah Mobile8 dengan produk Frennya.
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Klasifikasi Penyelenggara Telekomunikasi (“UU Tel”)
Pemerintah berdasarkan UU Tel membagi penyelenggara jasa telekomunikasi menjadi 3 (tiga)
yaitu:
a.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi (berdasarkan PP No.52/2000 penyelenggara
jaringan telekomunikasi dibagi 2 (dua), yaitu : penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap
dan bergerak).

b.

Penyelenggara jasa telekomunikasi.

c.

Penyelenggara telekomunikasi khusus.

Berdasarkan UU Tel, kesemua penyelenggara tersebut wajib memiliki ijin yang hanya dapat
dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
Terminasi Hak Eksklusif
Telkom memperoleh hak khusus berupa ijin menyediakan jasa telepon tetap lokal sampai dengan
tahun 2010 dan sambungan telepon jarak jauh domestik sampai akhir 2005. Selain Telkom yang
memperoleh hak monopoli, Indosat dan Satelindo juga pernah merasakan hak ekslusif duopoli
dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar internasional.
Seiring dengan telah diterbitkannya UU Telekomunikasi, Pemerintah mengakhiri hak esklusif
Telkom dan duopoli yang dimilik Indosat dan Satelindo. Pada 1 Januari 2004, Telkom mulai
menawarkan jasa sambungan internasional dengan kode akses “007”.
Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Undang–Undang Telekomunikasi, setiap operator harus memberikan jaminan
terhadap pelanggan sehubungan dengan kualitas layanan, biaya penggunaan atau jasa,
kompensasi dan hal lainnya. Undang–Undang tersebut juga memungkinkan pelanggan yang
cedera atau mengalami kerusakan pada milik pribadi akibat penyelenggara telekomunikasi yang
ceroboh untuk mengajukan tuntutan kepada penyelenggara telekomunikasi tersebut.
Kewajiban Pelayanan Universal (USO)
Keputusan Menteri No.34/2004 yang dibuat tanggal 11 Maret 2004 oleh Menteri Perhubungan
mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi
aksesbilitas bagi wilayah yang belum terjangkau akses telekomunikasi. Dalam hal penyelenggara
jaringan tetap lokal tersebut tidak melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan
telekomunikasi di wilayah pelayanan universal (daerah yang belum terjangkau akses
telekomunikasi), Menteri yang bertanggung jawabnya di bidang telekomunikasi menunjuk dan
menetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya untuk melaksanakannya.
Dana pembangunan dan penyelenggaraan program USO yang dilaksanakan oleh penyelenggara
telekomunikasi yang telah ditunjuk oleh Menteri Yang Berwenang, diperoleh melalui kontribusi
yang dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi.
Berdasarkan pertemuan antara Dirjen Pos dan Telekomunikasi dengan para penyelenggara
telekomunikasi tanggal 9 September 2003, disepakati bahwa besaran kontribusi USO adalah
sebesar 0,75% dari gross revenue setelah diperhitungkan beban biaya interkoneksi dan beban bad
debt, serta meniadakan kontribusi USO yang termasuk dalam komponen biaya interkoneksi
sebagaimana diatur dalam KM 46/1998 juncto KM 37/1999. Implementasi besaran kontribusi USO
sebesar 0,75% dari gross revenue tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
28 tahun 2005 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika tanggal 5 Juli 2005 dilanjutkan dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal
Telekomunikasi (USO), tarif tersebut diberlakukan pada tahun buku 2005.
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Voice Over Internet Protocol (VoIP)
Departemen Komunikasi dan Informatika meregulasi penyelenggaraan VoIP untuk penggunaan
publik melalui Keputusan No. 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Internet Telepon untuk
keperluan publik (“Keputusan tentang VoIP), yang diubah dengan Keputusan Menteri
Perhubungan No. KM 31/2004 yang mengharuskan pengoperasian VoIP untuk keperluan publik
dijalankan oleh badan hukum Indonesia yang memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal Pos
Telekomunikasi. Saat ini ada terdapat beberapa operator VoIP yang memperoleh ijin khusus,
diantaranya yaitu XL, Telkom, Indosat, Satelindo, Gaharu Sejahtera dan Atlasat Solusindo, yang
bisa mengadakan kerjasama operasi dengan pihak lain atas persetujuan Direktur Jenderal.
Penyelenggara VoIP dapat menentukan tarif VoIP yang berbasis biaya.
Biaya yang Dibayarkan Penyelenggara kepada Pemerintah
Berdasarkan Undang–Undang Telekomunikasi, seluruh penyelenggara telekomunikasi wajib
membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan frekuensi dan/atau
biaya hak penggunaan orbit satelit kepada Pemerintah seperti yang sudah ditetapkan. Biaya hak
penyelenggaraan telekomunikasi ditentukan sebesar 1% dari penghasilan kotor per tahun untuk
setiap penyelenggara telekomunikasi dan disesuaikan untuk hal-hal seperti pendapatan dari
leasing jaringan, biaya interkoneksi, aktivasi pelanggan baru, biaya airtime, biaya roaming dan
kartu RUIM.
BKPM dan Departemen Keuangan
Pada bulan Nopember 2003, BKPM memperbaharui dan memperpanjang ijin-ijin BKPM
Perseroan. BKPM mengijinkan Perseroan untuk mengklaim pengurangan biaya impor atas alatalat yang digunakan untuk melayani jumlah pelanggan yang tidak melebihi 5,5 juta.
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IX.
1.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA
PERSEROAN
UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka PMDN dengan nama PT Radio Telepon Indonesia atau disingkat
Ratelindo, berdasarkan Akta No.94 tanggal 13 Agustus 1993, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H.,
Notaris di Jakarta; sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No.13 tanggal 5 Nopember 1993,
dan diubah dengan Akta No.129 tanggal 27 Nopember 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman
Kadir, pengganti dari Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta.
Akta-akta pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-12978 HT.01.01.Th’93
tanggal 3 Desember 1994, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 11 Desember 1993 berturut-turut di bawah No. 1266/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL, No.
1991/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 1692/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL, serta telah diumumkan
dalam BNRI 25 tanggal 29 Maret 1994, TBN No. 1750/1994.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.
192/T/PARPOSTEL/1996, tanggal 25 Maret 1996, Perseroan dinyatakan mulai beroperasi secara
komersial pada bulan Nopember 1995. Perseroan merupakan pelopor operator jaringan tanpa kabel di
Indonesia dengan spektrum frekuensi AMPS-A dan memiliki wilayah lisensi yang mencakup Jakarta dan
Jawa Barat (termasuk Banten).
Dengan diperolehnya persetujuan dari BKPM pada tanggal 27 April 2001, Perseroan merubah statusnya
dari perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka PMDN menjadi perseroan terbatas yang didirikan
dalam rangka PMA. Untuk itu Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 25 Oktober 2001, dibuat di hadapan Ilmiawan
Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 2 telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.
C-11935 HT.01.04.TH.2001 tanggal 30 Oktober 2001, sedangkan perubahan atas Pasal 11 ayat 1, 2 dan
9 dan Pasal 14 ayat 1, 2 dan 7, telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan
dicatat oleh Direktur Jenderal Admistrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Suratnya No. C11936 HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 30 Oktober 2001. Perubahan anggaran dasar tersebut di atas
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal
1 Nopember 2001 di bawah No. 973/RUB.09.03/XI/2001 dengan TDP No. 090316415621, dan telah
diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 15 Januari 2002, TBN No. 481/2002.
Pada tanggal 8 September 2003, Perseroan berganti nama menjadi PT Bakrie Telecom berdasarkan
Akta No. 15 tanggal 8 September 2003 dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di
Jakarta. Perubahan nama tersebut berlaku efektif dengan diperolehnya persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia atas Akta No. 15 dimaksud di atas dengan keputusannya No. C-21884HT.01.04.TH.2003 tanggal 12 September 2003. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas
telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal
18 Oktober 2005 di bawah No. 1269/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285.
Saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan sarana dan penyelenggaraan
jasa telekomunikasi sambungan telepon lintas radio dengan teknologi E-TDMA dan CDMA.
Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi penyediaan jaringan dan penyelenggaraan jasa
telekomunikasi. Perseroan memperoleh lisensi untuk teknologi E-TDMA (Ratelindo) beroperasi di daerah
Jakarta dan Jawa Barat dengan pita frekwensi 825 Mhz sampai dengan 835 MHz dan 870 MHz sampai
dengan 880 MHz dengan nomor telepon 9xxx-xxxx. Selain itu, Perseroan juga memperoleh lisensi untuk
teknologi CDMA dengan pita frekwensi 800 MHz.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan akta
Perubahan Anggaran Dasar PT Bakrie Telecom No. 20 tanggal 23 Nopember 2005, dibuat di hadapan
Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta, untuk keperluan perubahan anggaran dasar Perseroan dari
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehubungan dengan Penawaran Umum. Pada saat ini
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Perseroan sedang memproses diperolehnya persetujuan dari dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pendaftaran dalam daftar perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan.
Perseroan memiliki ijin Penyelenggaran Jasa Telekomunikasi Dasar berdasarkan Keputusan Menteri
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.66/PB.103/MPPT-1995 tanggal 28 Agustus 1995 tentang
Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Perseroan. Izin tersebut diberikan untuk
menyelenggarakan jasa telekomunikasi Sambungan Telepon Lintas Radio (“STLR”) di wilayah DKI
Jakarta dan propinsi Jawa Barat.
Perseroan memiliki ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan ijin Penyelenggaraan Jasa Teleponi
Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.282 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus
2004 perihal Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Dengan Akses Radio dan Penyelenggaraan
Jasa Teleponi Dasar Perseroan dan Surat Keterangan Laik Operasi No. 850/PT003/DITTEL/SRT/2005
tanggal 11 Juni 2005. Ijin tersebut diberikan untuk menyelenggarakan jaringan tetap local dengan akses
radio dan penyelenggaraan jasa teleponi dasar kepada Perseroan untuk menyelenggarakan (i) jaringan
tetap local dengan akses menggunakan transmisi gelombang radio pada pita frekuensi 825 MHz – 835
MHz berpasangan dengan 870 MHz – 880 MHz, (ii) jasa teleponi dasar.
Perseroan memiliki ijin prinsip untuk Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
(ITKP) berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan No.
093/PT 003/Tel/DJPT-2005 tanggal 31 Januari 2005 dan Surat Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi No. 003/Dittelinfo/Inf./II/05 tanggal 4 Pebruari 2005. Berdasarkan ijin tersebut, Perseroan
diberikan ijin untuk menyelenggarakan jasa internet Teleponi untuk Keperluan Publik (“ITKP”).
Perseroan merupakan pelopor operator jaringan tanpa kabel di Indonesia dengan mengeluarkan produk
E-TDMAnya pada tahun 1996 dengan merek dagang Ratelindo. Kemudian saat ini Perseroan
mengeluarkan produk barunya dengan meluncurkan produk jaringan tetap tanpa kabel dengan mobilitas
terbatas baru, Esia, yang menggunakan teknologi CDMA 2000 1X.
2.

KEGIATAN USAHA

Layanan
Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi penyediaan jaringan dan penyelenggaraan jasa
telekomunikasi. Perseroan saat ini memiliki dua produk utama yaitu Ratelindo yang merupakan layanan
Fixed Wireless Access dengan teknologi E-TDMA dan Esia yang merupakan layanan Limited Mobility
dan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Perseroan memperoleh lisensi untuk layanan Fixed
Wireless Access di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan alokasi pada pita frekuensi 825
MHz sampai dengan 835 MHz dan 870 MHz sampai dengan 880 MHz dengan nomor telepon dengan
nomor awal 9.
Produk layanan Ratelindo menggunakan teknologi E-TDMA didukung oleh Hughes Network System
USA. Pada saat prospektus ini diterbitkan, pelanggan layanan ini berjumlah 116.073. Perseroan
berencana untuk mempertahankan jumlah pelanggan tersebut tanpa penambahan kapasitas karena
teknologi E-TDMA sudah tidak dikembangkan lebih lanjut. Terminal untuk produk layanan Ratelindo milik
Perseroan dengan status dipinjamkan kepada pelanggan.
Seiring dengan penggantian nama Perseroan menjadi PT Bakrie Telecom, Perseroan mengeluarkan
produk baru dengan meluncurkan layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility dengan merek
dagang Esia, dengan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Keunggulan dari layanan Limited Mobility
adalah tarifnya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan layanan Seluler karena dikategorikan
sebagai layanan telepon tetap. Potensi peminat layanan Limited Mobility relatif sangat besar, terutama
untuk pelanggan yang sebagian besar kegiatan telekomunikasi dilakukan di dalam satu area tertentu.
Selain itu, jasa ini pun sangat diminati oleh pelanggan yang belum memiliki telepon rumah karena biaya
pemasangan yang ringan dan waktu pemasangan yang cepat.
Layanan Limited mobility adalah layanan mobilitas jaringan akses pelanggan tetap tanpa kabel yang
dibatasi pada suatu daerah operasi tertentu. Daerah operasi tersebut dibatasi hanya untuk satu kode
area. Walaupun demikian, pelanggan dapat menggunakannya untuk tujuan komunikasi berbagai area,
bahkan sampai ke luar negeri.
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Teknologi CDMA 2000 1x sendiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan GSM. Berikut ini
adalah table perbandingan antara teknologi CDMA 2000 dengan GSM :
Deskripsi
Kapasitas
Coverage
Kualitas suara
Kecepatan transmisi data
SMS

GSM
Efisiensi penggunaan spektrum
yang rendah
Baik
Normal
Rendah, sekitar 9,6 - 56 Kbps
Cukup efisien

CDMA
Efisiensi penggunaan spektrum
yang tinggi
Sangat baik
Lebih jernih
Tinggi, sekitar 153 Kbps
Sangat efisien dengan penggunaan
Transfer Channel

Sumber: data Perseroan dan berbagai sumber lain

Pada akhir Oktober 2005, Perseroan telah memiliki 198 jaringan BTS untuk produk berteknologi CDMA
dan 37 jaringan BTS untuk produk berteknologi E-TDMA yang mencakup daerah layanan propinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat dan Banten dan telah memiliki 348.392 pelanggan yang terdiri dari 232.319
pelanggan CDMA dan 116.073 pelanggan E-TDMA.
Perseroan telah memiliki jangkauan jaringan di kota-kota tersebut menggambarkan lebih dari 50%
market share pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia. Pelayanan komersial di 15 kota tidak termasuk
Jakarta dan Bandung diharapkan akan dimulai pada bulan Desember. Dengan adanya kerjasama
dengan Indosat, Perseroan diharapkan akan memulai pelayanannya di Surabaya, Malang dan Medan
pada pertengahan tahun 2006. Setelah Penawaran Saham Perdana (IPO), Perseroan secara agresif
akan mengembangkan jangkauannya ke kota-kota kecil dan wilayah terpencil lainnya.
Dalam hal perbaikan kualitas jangkauan dalam kota, Perseroan telah memperbanyak jumlah BTSnya di
wilayah Jakarta dan Bandung, yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan
untuk memuaskan pelanggan.
Produk
•

Ratelindo
Pada tahun 1996, Perseroan meluncurkan produk layanan Ratelindo merupakan layanan Fixed
Wireless Access dengan teknologi E-TDMA yang didukung oleh Hughes Network System (USA).
Pada akhir Oktober 2005, pelanggan layanan ini berjumlah 116.073. Perseroan berencana untuk
mempertahankan jumlah pelanggan tersebut tanpa penambahan kapasitas karena teknologi ETDMA sudah tidak dikembangkan lebih lanjut.
Seluruh pelanggan Ratelindo merupakan pelanggan pascabayar dimana tarif yang dikenakan sama
dengan tarif PSTN.

•

Wartel
Pada akhir Oktober 2005 Perseroan memiliki pelanggan (pengelola Wartel) sejumlah 23.923 Satuan
Sambungan Telepon yang tersebar di Jadetabek dan Bandung. Perseroan memberikan bagi hasil
rata–rata sebesar 30%.

•

Esia
Pada bulan September 2003, Perseroan meluncurkan produk layanan Esia yang merupakan
layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility dengan menggunakan teknologi CDMA 2000
1x. Keunggulan dari layanan Limited Mobility adalah tarifnya yang relatif lebih murah dibandingkan
dengan layanan Seluler karena dikategorikan sebagai layanan telepon tetap. Potensi peminat
layanan Limited Mobility relatif sangat besar, terutama untuk pelanggan yang sebagian besar
kegiatan telekomunikasi dilakukan di dalam satu area tertentu. Selain itu, jasa ini pun sangat diminati
oleh pelanggan yang belum memiliki telepon rumah karena biaya pemasangan yang ringan dan
waktu pemasangan yang cepat.
Layanan Limited mobility adalah layanan mobilitas jaringan akses pelanggan tetap tanpa kabel yang
dibatasi pada suatu daerah operasi tertentu. Daerah operasi tersebut dibatasi hanya untuk satu
kode area. Walaupun demikian, pelanggan dapat menggunakannya untuk tujuan komunikasi
berbagai area, bahkan sampai ke luar negeri.
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Produk layanan Esia dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:
♦

Esia prabayar
Merupakan layanan Esia yang menggunakan sistem pembayaran di awal melalui pembelian
nomor perdana dan voucher. Layanan ini memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk
memilih jumlah voucher sesuai dengan masa aktif yang diinginkan pelanggan. Melalui layanan
ini, pelanggan juga dapat mengatur biaya percakapan yang diinginkan setiap bulannya atau
setiap periode tertentu melalui pembelian voucher. Pelanggan dapat memperoleh voucher isi
ulang elektronik dan fisik melalui pusat – pusat penjualan handphone, maupun kios dengan
denominasi 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 150.000 dan 250.000 dimana masa aktif
voucher antara 15 sampai dengan 120 hari yang tergantung dengan nilai denominasi.

♦

Esia pascabayar
Merupakan layanan Esia dimana pelanggan bebas berkomunikasi tanpa memikirkan batasan
pulsa telepon, karena tagihan pemakaian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan
berikutnya.

Tabel berikut ini menunjukkan data pelanggan Perseroan dari produk layanan yang ada :
Keterangan

31 Desember

30 September
2005

2004

2003

2002

Jumlah Pelanggan
Ratelindo

116.679

120.990

126.741

131.063

Reguler

92.747

99.082

107.901

113.269
17.794

Wartel
Esia
Pascabayar
Prabayar

23.932

21.908

18.840

190.961

71.039

3.420

-

14.508

9.350

1.314

-

176.453

61.689

2.106

-

307.640

192.029

130.161

131.063

Ratelindo

156.739

158.076

155.660

160.087

Reguler

111.818

112.379

110.219

111.372

Wartel

344.722

390.196

429.997

500.919

Esia-Campuran

85.136

76.836

n/a

n/a

Pascabayar

211.633

106.327

n/a

n/a

Prabayar

73.545

70.644

n/a

n/a

Campuran

113.148

142.271

155.660

160.087

Ratelindo

0,6 %

1,1 %

0,7%

0,7%

Esia

4,5 %

3,5 %

n/a

n/a

Total
ARPU Bulanan (Rp)

Rata-rata Churn Bulanan

Fitur
Perseroan menyediakan seluruh standar pelayanan suara dan SMS yang termasuk dalam lisensi.
Beberapa fitur utama produk layanan Perseroan adalah sebagai berikut :
•

Circle of Friends/Family atau Closed User Group
Tarif khusus percakapan untuk berbicara dan berkirim pesan singkat dalam bentuk teks (SMS) untuk
pembicaraan antar anggota teman atau keluarga pengguna kartu Esia yang sudah didaftarkan
sebelumnya.
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•

Call Forwarding
Layanan untuk meneruskan / mengalihkan panggilan yang masuk ke nomor lainnya.

•

Call Waiting
Layanan untuk mengetahui panggilan telepon lain yang hendak masuk pada saat pelanggan sedang
melakukan pembicaraan. Pelanggan juga dapat berbicara dengan penelepon pertama atau kedua
secara bergantian.

•

Call Holding
Layanan yang memungkinkan pelanggan untuk menerima panggilan dari pihak ketiga sewaktu
melakukan pembicaraan dengan pihak kedua

•

Caller ID
Memunculkan nomor atau nama penelepon sebelum pelanggan menjawab. Nama dan nomor
penelpon akan muncul jika sebelumnya telah disimpan kedalam memori kartu atau handset
pelanggan.

•

Faksimili
Fasilitas untuk mengirim dan menerima faksimili melalui Esia. Fasilitas ini tergantung ketersediaan
fitur faksimili di handset.

•

SMS (Short Message Service)
Fasilitas untuk mengirim dan menerima pesan teks ke dan dari telepon yang mempunyai fasilitas
SMS.

•

Voice Mail
Merekam pesan masuk pada saat ponsel sedang sibuk, tidak aktif, berada diluar area liputan, atau
ketika tidak ingin menjawab panggilan. Pesan yang masuk ke voice mail dapat didengarkan dengan
menghubungi nomor khusus.

Dua jenis pelayanan teknologi terbaru yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
•

High Speed Internet Access
Teknologi CDMA 2000 1x menawarkan fasilitas mengakses internet sampai dengan 153 kbps. Saat
ini tersedia bagi pelanggan pascabayar (postpaid) dan ketersediaan fitur ini tergantung pada handset.

•

International Phone Call through VoIP
Perseroan menawarkan SLI berbasis internet (VoIP) dengan tarif yang lebih kompetitif.

Di masa yang akan datang Perseroan berencana memperkenalkan data tanpa kabel baru dan pelayanan
yang dapat menambah nilai (VAS-Value Added Service) untuk pelanggan usaha dan pelanggan individu.
Struktur Tarif
Untuk produk layanan Ratelindo, penetapan tarif didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia No. 19 tahun 2001 yang terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan dan biaya
pemakaian. Pada saat ini, tarif yang dikenakan Perseroan kepada pelanggan Ratelindo adalah sama
dengan tarif yang dikenakan oleh Telkom kepada pelanggan PSTN.
Untuk produk layanan Esia, penetapan tarif didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. 35 tahun 2004, yang terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya
fasilitas tambahan. Dalam penerapannya, tarif yang dikenakan untuk layanan Esia Pascabayar terdiri dari
biaya bulanan, biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan. Sedangkan untuk layanan Esia Prabayar,
tarif yang dikenakan terdiri dari biaya pemakaian dan biaya fasilitas tambahan.
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Seiring dengan strategi Perseroan, Esia menawarkan struktur yang sangat menarik buat pelanggannya.
Tarif On net sebesar Rp 50 per menit yang merupakan tarif terendah di industri.
Struktur tarif Esia pada dasarnya merupakan struktur tarif Limited Mobility yang berada diantara tarif
PSTN dan tarif seluler. Tarif Limited Mobility memungkinkan pelanggan untuk berhemat karena
pengenaan airtime hanya untuk panggilan selain ke sesama pelanggan Limited Mobility dan PSTN,
sementara untuk pelanggan seluler, airtime dikenakan terhadap semua jenis percakapan.
Biaya aktivasi dan bulanan
Biaya aktivasi merupakan biaya sambungan awal yang dibebankan kepada pelanggan baru kartu
pascabayar dan prabayar saat melakukan sambungan pertama kali ke jaringan fixed wireless. Biaya
bulanan merupakan biaya tetap yang dibebankan kepada para pelanggan kartu pascabayar agar tetap
dapat menggunakan jaringan fixed wireless.
Interkoneksi
Interkoneksi adalah merupakan hak dan kewajiban operator telekomunikasi. Undang – undang No. 36
Tahun 1999 tentang telekomunikasi mengamanatkan hal tersebut melekat kepada seluruh operator
jaringan. Hak dan kewajiban mengenai interkoneksi juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah R.I No.
52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. 20
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi juncto KM. 29 Tahun 2004 dan KM. 33
Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan jaringan tetap dan
penyelenggaran jasa telekomunikasi dasar.
Guna menindaklanjuti seluruh perundangan yang ada serta pemenuhan konsep interkoneksi berbasis
biaya serta penerapan azas transparansi dan adil, Pemerintah bersama seluruh operator jaringan
telekomunikasi saat ini sedang menyusun Keputusan Menteri tentang Pengaturan Kebijakan
Pelaksanaan Operasional Interkoneksi yang berbasis biaya serta penyelesaian perselisihan. KM
tersebut tetap memberikan keleluasaan kepada sesama operator untuk menegosiasikan besaran angka
biaya interkoneksi yang disepakati, selanjutnya Pemerintah akan bertindak sebagai penengah apabila
terjadi perselisihan diantara operator. KM tersebut diharapkan dapat berlaku efektif pada tahun 2006
yang akan datang.
Perseroan saat ini melakukan interkoneksi dengan jaringan PSTN yang dioperasikan oleh Telkom. Selain
dengan Telkom, Perseroan juga melakukan interkoneksi dengan Indosat, Telkomsel, Exelcomindo dan
Mobile8.
Aktivasi, Tagihan dan Pembayaran
Calon pelanggan kartu pascabayar dapat mengajukan pendaftaran untuk menjadi pelanggan di berbagai
agen penjualan, distributor, maupun Gerai. Gerai–gerai Perseroan dan beberapa agen dapat memproses
pendaftaran calon pelanggan baru, melakukan verifikasi alamat calon pelanggan, dan melakukan
persetujuan serta aktivasi pelanggan baru. Untuk pelanggan Retail, proses aktivasi paska bayar rata-rata
memerlukan waktu 1 – 3 hari. Sementara untuk pelanggan corporate yang tagihannya dibebankan ke
perusahaan masing-masing, hanya diperlukan waktu 1 hari karena tidak diperlukan verifikasi yang terlalu
panjang.
Perseroan mempunyai sistem khusus dalam penyajian informasi tagihan kepada pelanggan, dimana
pelanggan dapat melakukan pengecekan tagihan secara real time melalui kode akses khusus.
Penagihan kepada pelanggan pascabayar dilakukan melalui divisi Billing Management. Saat ini, sistem
Billing telah dapat melakukan penagihan 4 (empat) kali dalam sebulan, atau biasa disebut 4 siklus.
Pelanggan akan dibagi 4 (empat) dan ditagihkan penggunaan kartu pascabayarnya sesuai siklus-nya
masing-masing, seperti keterangan di bawah ini.

59

•

Siklus #1 : pelanggan yang aktif pada tanggal 23 s/d 31 masuk ke Siklus #1. Penagihan akan
dilakukan tiap tanggal 1 untuk percakapan atau penggunaan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan
sebelumnya.

•

Siklus #2 : pelanggan yang aktif pada tanggal 1 s/d 7 masuk ke Siklus #2. Penagihan akan dilakukan
tiap tanggal 8 untuk percakapan atau penggunaan dari tanggal 8 bulan sebelumnya s/d tanggal 7
bulan berjalan.

•

Siklus #3 : pelanggan yang aktif pada tanggal 8 s/d 15 masuk ke Siklus #3. Penagihan akan
dilakukan tiap tanggal 16 untuk percakapan atau penggunaan dari tanggal 16 bulan sebelumnya s/d
tanggal 15 bulan berjalan.

•

Siklus #4 : pelanggan yang aktif pada tanggal 16 s/d 22 masuk ke Siklus #4. Penagihan akan
dilakukan tiap tanggal 23 untuk percakapan atau penggunaan dari tanggal 23 bulan sebelumnya s/d
tanggal 22 bulan berjalan.

Pembagian siklus ini dimaksudkan agar beban kerja manusia maupun sistem untuk pemrosesan billing
dan tagihan pelanggan dapat terbagi rata di sepanjang bulan, tidak selalu menumpuk di akhir/awal bulan
saja.
Kewajiban pembayaran akan jatuh tempo pada hari ke dua puluh setelah tanggal penagihan. Beberapa
hari sebelum tanggal jatuh tempo, Perseroan akan mengirimkan reminder SMS kepada pelanggan yang
belum melakukan pembayaran. Dua hari setelah tanggal jatuh tempo, Perseroan akan melakukan
pemblokiran bagi setiap sambungan outgoing. Bagi pelanggan yang belum membayar tagihannya hingga
tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo maka akan dilakukan pemblokiran terhadap sambungan
outgoing atau incoming, di mana sebelumnya Perseroan akan melakukan penagihan kembali melalui
telepon dan SMS kepada pelanggan yang belum melakukan pembayaran. Perseroan akan melakukan
pemutusan status pelanggan termasuk membatalkan Ruim Card pelanggan tersebut bila lewat tiga puluh
hari setelah jatuh tempo dan melakukan penyisihan atas tagihan yang bersangkutan.
Perseroan menawarkan pilihan cara pembayaran bagi pelanggan pascabayar. Pelanggan dapat
melakukan pembayaran secara tunai, auto debet, ATM, maupun kartu kredit melalui gerai Perseroan dan
beberapa bank dan institusi finansial, seperti Bank Bukopin, BCA, Pos Indonesia, Bank Syariah Mandiri,
Bank Mega, dan lain-lain.
Angka persentase penagihan berada pada tingkat kategori yang sehat dengan hutang tak tertagih sangat
terkontrol yaitu sekitar 3,5%.
Untuk pelanggan prabayar, sistem penagihan dilakukan secara otomatis melalui pengurangan nilai pulsa
yang dimiliki oleh pelanggan prabayar sejalan dengan penggunaan pulsanya.
Fokus kepada pelanggan
Manajemen Perseroan meyakini bahwa kunci kesuksesan dalam melayani pelanggan adalah:
1.
2.

Selalu memahami kebutuhan para pelanggan dengan lebih baik
Selalu meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan dengan lebih baik.

Perseroan secara rutin melakukan riset mengenai pelanggan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Seluruh produk dan program pemasaran Perseroan dibuat setelah melakukan riset terhadap kebutuhan
pelanggan sehubungan dengan aktifitas mereka.
Perseroan secara berkesinambungan melakukan riset atas produk dan program yang telah diluncurkan
untuk mengetahui tingkat efektifitas dan respon pelanggan.
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Customer Relationship Management dan Call Center
Dalam rangka melayani kebutuhan pelanggan, Perseroan membuka layanan Call Center yang bisa
diakses oleh seluruh pelanggan Perseroan selama 24 jam setiap hari, sehingga Perseroan dapat
memberikan respon secara cepat terhadap segala pertanyaan, saran, maupun keluhan pelanggan.
Perseroan pada saat ini mengoperasikan 1 (satu) fasilitas Call Center yang berlokasi di Jakarta dengan
kapasitas 40 staf pelayanan pelanggan.
Dalam rangka mengantisipasi penambahan jumlah pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada pelanggan, Perseroan pada saat ini sedang mengembangkan fasilitas Call Center baru
dengan kapasitas 100 staf pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang lebih baik dan
lebih terpadu.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang terarah dan
memuaskan, Perseroan telah memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk komitmen untuk selalu menjaga
kualitas pelayanan. Sertifikat ISO 9001:2000 diperuntukkan bagi perusahaan yang telah memenuhi
standar mutu yang dipersyaratkan di bidang jasa. Selama ini Perseroan berhasil mempertahankan
sertifikat ISO tersebut berturut-turut sejak tahun 2002 sampai saat ini.
Sertifikat

Periode

Badan Sertifikasi

Nomor Sertifikat

Lingkup

ISO 9001:2000

9 Agustus 20029 Agustus 2005

BVQI Indonesia

114571

Jasa penjualan
telepon dan wartel

ISO 9001:2000

25 Oktober 200524 Oktober 2008

SGS SSC Indonesia

ID05/0678

Penyediaan jasa
telekomunikasi tanpa
kabel

3.

PENGEMBANGAN PRODUK

Perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang dengan cepatnya, menuntut Perseroan untuk
terus melakukan pengembangan-pengembangan dan inovasi produknya. Seperti yang dilakukan
Perseroan saat mengembangkan Esia. Saat ini teknologi CDMA merupakan teknologi terbaik untuk
komunikasi data maupun suara yang telah dipasarkan secara komersial di Indonesia. CDMA 2001x
sendiri masih dapat dikembangkan menjadi 3G dengan melakukan upgrade ke CDMA 2001x Ev-Do.
Dengan pengembangan teknologi lebih lanjut Perseroan dapat mengembangkan jenis – jenis produknya
tidak hanya dari sisi suara namun pada komunikasi data yang dapat berwujud aplikasi berbasis data
(content) dan multimedia seperti video conference, video streaming.
Untuk ke depannya, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan produknya dengan teknologi
terkini dengan tujuan utama memberikan nilai lebih kepada pelanggan.
4.

INFRASTRUKTUR JARINGAN

Perseroan memiliki lisensi sebagai penyelenggara telekomunikasi fixed wireless di wilayah DKI Jakarta,
Jawa Barat dan Banten. Bekerja dalam frekuensi AMPS A dengan lebar pita 10 Mhz, (825 – 835 MHz
dan 870 – 880 Mhz), Perseroan menda pat keuntungan dari sifat frekuensi tersebut yakni tingkat
penetrasi yang cukup tinggi sehingga area layanan per BTS bisa menjadi lebih luas.
Perseroan menggunakan jaringan seluler berteknologi CDMA 2000 1X yang memiliki sejumlah
keunggulan diantaranya kualitas suara yang jernih, kapasitas yang besar relatif terhadap spektrum
frekuensi dan layanan data yang bisa mencapai 153 KBps.
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Konfigurasi jaringan CDMA 2000 1X yang dioperasikan oleh Perseroan secara umum bisa ditampilkan
dalam gambar berikut:

Access Network

Core Network
MSC
HLR/AUC

PSTN

Circuit (Voice)
Packet (Data)
BTS

BSC

Applications

AAA

Servers

Private Packet Data
IP Network

BSM

Internet
Intranet

HA

PDSN
Komponen utama dari jaringan seluler Perseroan adalah :
-

BTS (Base Transceiver Stations) adalah perangkat pemancar dan penerima radio yang berfungsi
sebagai penghubung antara pengguna telepon dan jaringan sentral. Sampai saat ini perseroan
sudah menempatkan BTS di 198 lokasi, yakni di atap gedung-gedung tinggi atau tanah/greenfield
dengan menggunakan menara. Beberapa lokasi tersebut dimiliki oleh Perseroan dan lainnya
menyewa kepada pemilik gedung atau tanah dengan masa sewa berkisar 2-10 tahun.

-

BSC (Base Station Controller) adalah perangkat yang bertugas mengendalikan BTS dalam suatu
area. BSC juga bertindak sebagai antarmuka antara perangkat BTS dengan MSC.

-

MSC (Mobile Switching Center) adalah perangkat yang bertugas untuk melakukan proses
switching dan routing panggilan telepon. MSC juga menjadi gerbang interkoneksi dengan sentral
operator lain.

-

HLR (Home Location Register) adalah perangkat yang berfungsi sebagai penyimpan database
pelanggan.

-

PDSN (Packet Data Serving Node) adalah perangkat yang bertugas untuk melakukan proses
swicthing dan routing panggilan data.

Dalam pembangunan peralatan telekomunikasi fixed wirelessnya, Perseroan bekerja sama dengan
supplier jaringan telekomunikasi ternama di dunia, seperti Nortel Networks, Huawei Technologies,
Ericsson, Fresnel, Tyco, Emerson, dan lain-lain.
Saat ini, kapasitas MSC di Jakarta mencapai 560 ribu pelanggan sedangkan di Bandung adalah 325 ribu
pelanggan. Perkembangan Perseroan dalam membangun jaringan bisa dilihat pada tabel berikut:

BTS
BSC
MSC
PDSN

30 September
2005
235
3
3
2
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2004
126
2
2
2

31 Desember
2003
84
2
2
2

2002
37
2
2
-

Saat ini Perseroan telah memiliki jaringan di Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi),
Bandung serta berbagai kota di Jawa Barat.

5.

PEMASARAN

Perseroan menargetkan segmen pasar menengah kebawah yang memiliki pengeluaran rata-rata Rp 600
ribu sampai dengan Rp 1,75 juta per bulannya. Manajemen beranggapan bahwa pangsa pasar ini
memiliki kecenderungan untuk melakukan sambungan telepon tanpa melakukan roaming dan
menggunakan fitur-fitur yang lebih sederhana yang sangat sesuai dengan Esia pada saat ini.
Esia sebagai produk Perseroan memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang kompetitif untuk
pelanggannya. Tarif on-net Esia sebesar Rp. 50 per menit adalah tarif terendah di industri saat ini.
Perusahaan akan merencanakan untuk menetapkan strategi harga di masa mendatang. Strategi ini
memungkinkan dapat mengurangi biaya belanja modal yang timbul dari penggunaan teknologi
CDMA 2000 1X dan lebih memfokuskan pada usaha efisiensi biaya operasional dan pembelian.
Dengan menawarkan jasa panggilan domestik dan internasional secara lebih baik, Esia menargetkan
dapat mengambil bagian dari lima target dibawah ini:
Segmen kelas menengah
Sasaran pada segmen ini adalah masyarakat yang ingin mendapatkan kualitas suara dan SMS yang
baik, serta kemudahan lainnya dengan harga terjangkau. Segmen ini memiliki mobilitas dalam kota
sehingga tidak diperlukan roaming. Walaupun sebagian besar jumlah segmen ini telah menggunakan
telepon GSM, tetapi perilaku sejumlah pelanggan menunjukan kebutuhan untuk mengganti dari operator
sebelumnya atau menjadikannya sebagai telepon kedua dalam rangka mengurangi biaya.
Pemakai baru Telepon Bergerak
Strategi nilai Esia sangat cocok untuk pelanggan baru yang pertama kali menggunakan telepon bergerak.
Mereka ini termasuk dalam ekonomi kelas menengah yang membutuhkan solusi telepon bergerak yang
paling mudah dan sederhana. Seperti yang dijelaskan diatas, pendekatan program pemasaran Esia lebih
memfokuskan pada kebutuhan pelanggan pada segmen ini.
Calon pelanggan telepon tetap tanpa kabel sebagai pengganti PSTN
Program inovasi dan distribusi pemasaran atas telepon tetap tanpa kabel direncanakan akan segera
diperkenalkan. Program ini akan dapat mengatasi para pelanggan telekomunikasi yang masuk dalam
daftar tunggu maupun bagi pelanggan yang membutuhkan peningkatan kualitas dan teknologi PSTN
Pada segmen ini pihak manajemen melihat peluang yang luas dan menguntungkan.
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Segmen kelas bisnis
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mengakibatkan sektor bisnis berupaya mengurangi biaya.
Dengan berpindah menjadi pelanggan biaya. Dengan berpindah menjadi pelanggan Esia, kalangan
bisnis dapat melakukan penghematan biaya telekomunikasi mereka. Perseroan berencana untuk
meningkatkan kampanye agresif yang ditujukan kepada segmen ini.
Segmen kelas atas
Untuk bersaing secara efektif pada segmen kelas atas, perusahaan melihat perlunya suatu bentuk
portofolio dari produk tanpa kabel yang berbasis CDMA 1X dan EVDO teknologi. Perusahaan
merencanakan program pemasaran dilakukan secara agresif agar dapat meningkatkan target pasar.
Untuk menarik pangsa pasar yang lebih banyak, Perseroan telah melakukan beberapa langkah-langkah
pemasaran dan distribusi yang secara garis besar mencakup:
a.

Menciptakan brand awareness dengan memperkenalkan keunggulan-keunggulan Esia baik melalui
sarana televisi, radio, pamphlet, event atau acara-acara promosi dan majalah-majalah maupun
tabloid lainnya;

b.

Memperluas dan memperdalam jaringan distribusi dengan menambah jumlah distributor baik
nasional maupun lokal.

c.

Melakukan kunjungan rutin pada toko-toko untuk memastikan kontinuitas ketersediaan barang
serta melakukan sosialisasi produk dan program promosi.

d.

Memastikan tersedianya handset, sebagai alat pendukung utama penjualan jasa Perseroan,
dengan melakukan kerjasama distribusi handset dan Kartu Perdana;

e.

Untuk memperluas jaringan distribusi melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki
basis pelanggan yang luas seperti bank, perusahaan asuransi, department stores, mini market,
dsb;

f.

Menambah basis pelanggan dengan melakukan Penawaran dan paket khusus dengan perusahaan
lain untuk penyediaan layanan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
tersebut

g.

Untuk membantu pelanggan dalam memperoleh produk melalui bantuan pinjaman dari
perusahaan-perusahaan pembiayaan program cicilan seperti GE Finance dan Adira Finance.

h.

Kerja sama memperluas distribusi starter pack dan voucher melalui jaringan PT Pos Indonesia.

i.

Kerja sama memperluas distribusi starter pack, voucher serta pemanfaatan lahan guna
pengembangan jaringan Perseroan dengan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD)

j.

Kerja sama dengan Induk Koperasi Pasar untuk pengembangan pelanggan Unit Usaha Kecil

Perseroan melakukan program pemasaran yang agresif untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya.
Sebagai bagian dari program pemasaran tersebut, secara rutin Perseroan melakukan program promosi
dengan sasaran untuk mensosialisasikan nilai tambah produk layanan Perseroan kepada pelanggan dan
calon pelanggan. Dengan demikian diharapkan bukan saja terjadi peningkatan jumlah pelanggan baru,
tetapi juga meningkatkan kesetiaan pelanggan pada produk layanan Perseroan. Berikut ini beberapa
program promosi Perseroan:
1.

Program Gile Beneer

Program ini dilakukan pada periode September – Desember 2004. Bekerja sama dengan Nokia, untuk
setiap pembelian handset Nokia N2112, pelanggan memperoleh manfaat lebih yaitu telepon dan SMS
gratis ke sesama pelanggan Esia dan ke telepon PSTN. Program ini mencapai sukses yang luar biasa
sehingga menaikkan angka rata – rata penjualan Perseroan sampai 6 kali lipat.
2.

Program Rumpi Abiis

Menyusul keberhasilan Gile Beneer, Perseroan melakukan kerjasama dengan berbagai distributor
handphone dengan manfaat yang diperoleh pelanggan adalah telepon gratis ke sesama Esia dan ke
telepon PSTN.
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3.

Program Hujan Duit

Diluncurkan bulan Januari 2005, Perseroan memperkenalkan produk yang belum pernah dilakukan
sebelumnya yaitu Terima Telpon Dapet Duit. Untuk setiap telepon masuk dari Seluler yang diterima
pelanggan, setiap menitnya pelanggan mendapatkan tambahan bonus pulsa. Selain itu Perseroan juga
memperkenalkan Dapet Temen Dapet Duit, yaitu bonus pulsa yang diberikan untuk setiap referensi
pelanggan pascabayar. Menambah lengkapnya program ini, diluncurkan pula telepon ke sesama Esia
dengan biaya hanya Rp 50 / menit.
4. Layanan SLI 1188
Produk layanan Sambungan Langsung Internasional berbasis VoIP ini memberikan tarif Rp 1.188 / menit
untuk panggilan ke 43 negara tujuan, termasuk di dalamnya Amerika Serikat, Singapore, dan Cina.
Layanan ini khusus diberikan kepada pelanggan Esia dan dengan cepat menjadi produk favorit.
5. Kampanye Talk Time
Diluncurkan pada bulan Agustus 2005, Perseroan melakukan kampanye baru yang mengajak pengguna
seluler untuk melihat produknya dari lamanya waktu bicara yang dapat diberikan oleh operator. Hal ini
mengubah cara pandang pemakai yang sebelumnya melihat dari tarif, sedangkan penghitungan tarif
banyak disamarkan oleh operator dengan penggunaan unit dan jam pemakaian yang berbeda-beda.
Dengan melihat berbagai macam penggunaan, Esia memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan
dengan TalkTime yang paling lama.
Perseroan secara berkala melakukan survei dan riset pasar untuk mengetahui posisi produk serta
efektifitas dari program pemasaran dan penjualan dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.
Hasil terakhir menunjukkan bahwa brand awareness Esia mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dari waktu ke waktu dan program – program pemasaran secara efektif membuat calon pelanggan
berminat untuk menggunakan produk layanan Esia. Sebagai produk layanan baru, Esia menunjukkan
perkembangan yang sangat baik.
6.

LAYANAN DISTRIBUSI

Untuk kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh produk-produknya, Perseroan telah
mengembangkan distribusi baik yang dilakukan sendiri, melalui distributor, atau kerjasama dengan pihak
ke tiga, yakni :
a.

Perseroan saat ini mengoperasikan 20 Gerai, yaitu lokasi penjualan dan penyedia jasa purna jual
untuk pelanggannya. Gerai-gerai ini tersebar di lokasi-lokasi strategis di kota tempat terdapatnya
layanan Esia.

b.

Perseroan melakukan kerjasama dengan lebih dari 50 distributor, baik Nasional maupun Lokal,
untuk memastikan produknya tersebar di jaringan toko-toko penjualan produk seluler. Termasuk
di dalamnya distribusi produk Kartu Perdana, Injeksi nomor dan Voucher isi ulang.

c.

Perseroan juga bekerja sama dengan sub distributor yang memiliki akses lebih dekat kepada
konsumen akhir.

d.

Secara rutin Perseroan melakukan kunjungan kepada ribuan toko-toko untuk memastikan
kontinuitas ketersediaan barang di tingkat toko serta melakukan sosialisasi program dan produk
terbaru dari Perseroan. Selain itu Perseroan juga selalu memastikan tersedianya alat-alat
promosi seperti poster, brosur dan spanduk untuk memudahkan pelanggan mengenal produk.

e.

Melalui program “Kawan Esia” yang diluncurkan pada kuartal I tahun 2005, Perseroan
menawarkan insentif yang menarik bagi para tenaga penjual di outlet-outlet di berbagai pusat
penjualan produk telekomunikasi sehingga mereka aktif merekomendasikan produk Perseroan
kepada pelanggannya, saat ini tenaga penjual yang telah bergabung dalam program ini lebih dari
5.000 orang. Program ini sangat efektif dalam meningkatkan aktifasi pelanggan Esia.

f.

Perseroan juga secara aktif melakukan kerjasama dengan distributor Voucher isi ulang
elektronik. Selain mempercepat penyebaran voucher isi ulang tanpa dibatasi keterbatasan fisik,
Perseroan juga meyakini bahwa voucher elektronik merupakan produk yang akan berperan
sangat penting di masa depan.
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g.

7.

Perseroan juga terus membuka kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki jaringan yang
kuat dan luas dalam distribusi, seperti PT Pos, Fuji Image Plaza, Inkoppas, Bank Danamon,
Lippo Bank, serta lembaga pembiayaan untuk consumer financing, seperti Adira, GE Finance
dan Columbia.
PERSAINGAN

Persaingan yang dihadapi Perseroan dalam industri telekomunikasi ini cukup besar, karena Perseroan
tidak hanya bersaing secara langsung dengan sesama penyedia layanan Fixed Wireless Access dan
Limited Mobility lainnya akan tetapi secara tidak langsung juga bersaing dengan penyedia layanan
Seluler.
Saat ini pesaing-pesaing Perseroan telah memiliki infrastuktur yang lebih kuat dikarenakan mereka
terlebih dahulu memasuki pasar.
Operator

Merek Dagang

Teknologi

Peluncuran

Esia

CDMA 2000 1x WLL

Sept 2003

Indosat

StarOne

CDMA 2000 1x WLL

Agt 2003

Telkom

Telkom Flexi

CDMA 2000 1x WLL

Mei 2003

Neo_N

CDMA 2000 1x WLL 450 Mhz

Apr 2004

Telkom

Halo, Simpati dan
As

GSM

Mei 1995

Indosat

IM3, Matrix dan
Mentari

GSM

Nov 194

Jempol, XL,
Bebas, Xplore
Fren

GSM

Juni 1996

CDMA 2000 1x

Des 2003

Fixed Wireless Access / Limited Mobility
Perseroan

Mandara Selular
Seluler

Excelcomindo
Mobile8

*sumber: www.cdg.org dan berbagai sumber

Akan tetapi Perseroan juga berpendapat bahwa tingkat entry barrier dalam industri layanan seluler
maupun fixed wireless sangatlah tinggi, hal ini selain disebabkan karena mahalnya nilai investasi yang
harus dikeluarkan juga disebabkan oleh masalah regulasi, panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk
membangun jaringan (infrastruktur), brand awareness dan saluran distribusinya, sehingga potensi
bertambahnya pesaing baru kemungkinan tidak akan banyak.
8.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA

Dalam rangka mencapai tujuan Perseroan sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang
mengutamakan konsep value for money dan kepuasan pelanggan, Perseroan secara terus menerus
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, kinerja operasi dan melakukan ekspansi jaringan serta
pengembangan bisnis melalui berbagai usaha di antaranya adalah sebagai berikut :
Dalam bidang operasi
-

Perseroan terus berkomitmen melakukan ekspansi melalui penambahan jaringan untuk memperluas
cakupan area. Untuk itu, saat ini Perseroan telah mendapatkan ijin prinsip guna perluasan cakupan
area menjadi nasional (Nationwide) sehingga nantinya Perseroan dapat beroperasi di daerah-daerah
di pulau Jawa lainnya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun daerah lainnya di seluruh
Indonesia. Izin prinsip ini didapat melalui kerja sama pemanfaatan jaringan nasional milik Indosat
yang memungkinkan Perseroan untuk menekan biaya investasi BTS di seluruh wilayah yang ingin
dimasuki oleh Perseroan.
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-

Memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan, kerja sama interkoneksi yang
saling menguntungkan dengan operator lain.

-

Memperbanyak fitur layanan seperi SMS dan data serta mengembangkan produk dengan
meningkatkan kapabilitas CDMA 2000 1X serta menambah Value Added Services (VAS).

Dalam bidang pemasaran
-

Meneruskan dan meningkatkan kegiatan strategi pemasaran dengan konsep “Distruptive Innovation”
melalui berbagai program pemasaran seperti telah dilakukan yaitu paket “Semua Untung”, paket
“Gile Beneer”, “Hujan Duit” dan “Talktime”.

-

Peningkatan Brand Awareness Esia atas segmen market yang dituju oleh Perseroan melalui
program – program pemasaran dan promosi yang terarah.

-

Mengembangkan Brand baru untuk segmen yang berbeda.

Dalam bidang distribusi
-

Mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dalam hal pendistribusian starter pack dan voucher,
membuka gerai, point of sales dan permanent booth di lokasi – lokasi cakupan area Esia serta
menerapkan konsep one stop service untuk produk Esia.

-

Mengembangkan jalur distribusi voucher isi ulang melalui kerja sama dengan agen voucher isi ulang
electronik seperti E-pay, Nusapro dan bank yang terdiri dari Bank BCA, Bank Mandiri, Bank
Danamon, Citibank, Bank BNI , Bank Permata, Bank Mega, Bank Ekonomi, Bank Bukopin dan bankbank lainnya.

Dalam bidang kepuasan pelanggan
-

Mengembangkan program – program CRM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dari
produk-produk yang ditawarkan dengan tujuan mencapai kepuasan pelanggan.

Dalam bidang sumber daya manusia
-

Terus menerus meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang kompeten, motivasi tinggi
dan berorientasi pada kepuasan pelanggan agar menjadi perusahaan kelas dunia.

Perseroan juga berencana untuk mempertahankan jumlah saluran Ratelindo yang dimiliki saat ini tanpa
menambah saluran baru. Hal ini dilakukan karena teknologi yang digunakan untuk Ratelindo adalah
teknologi E-TDMA yang merupakan teknologi yang lama dan tidak dapat di up grade lebih lanjut.
Kerjasama Operasi dengan PT Indosat
Pada tanggal 23 September 2005 Perseroan dan PT Indosat menandatangani suatu Nota Kesepakatan
Bersama Kerjasama Operasi dan Pemanfaatan Jaringan.
Kerjasama Operasi ini dilakukan dengan konsep Mobile Virtual Network Operator (MVNO), dimana
Perseroan akan bekerja sama dengan Indosat untuk penggunaan layanan di frekuensi 800 MHz milik
Indosat di seluruh area yang dimiliki oleh Indosat, dan Indosat akan bekerjasama dengan Perseroan
untuk penggunaan layanan di frekuensi 800 MHz milik Perseroan untuk area Jakarta, Banten, dan Jawa
Barat.
Dengan adanya kerjasama ini, maka dimungkinkan bagi Perseroan untuk mengembangkan jaringan
layanan telekomunikasi untuk pelanggan di luar wilayah lisensi saat ini, dalam waktu yang lebih singkat
dan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila harus menyelenggarakan sendiri pengembangan jaringan
tersebut.
9.

PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan salah satu pasar jasa telekomunikasi dengan prospek pertumbuhan yang sangat
pesat. Dibandingkan dengan negara – negara berkembang lainnya di kawasan Asia, Indonesia termasuk
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salah satu negara dengan tingkat penetrasi layanan telekomunikasi yang terendah. Tingkat penetrasi
telepon tanpa kabel di Indonesia, yang mencakup telepon seluler, Fixed Wireless Access dan Limited
Mobility, pada akhir tahun 2004 adalah sebesar 14,4%. Sedangkan tingkat penetrasi telepon tanpa kabel
atau seluler pada akhir tahun 2004 di negara-negara berkembang di kawasan Asia seperti Cina, Filipina
dan Thailand diperkirakan masing – masing telah mencapai sekitar 25,0%, 40,0%, dan 42,0%, atau jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pasar telepon
tanpa kabel di Indonesia masih memiliki potensi untuk tumbuh dengan pesat di masa yang akan datang.
Jasa layanan telepon Fixed Wireless Access dan Limited Mobility telah berkembang menjadi layanan
telekomunikasi yang sangat diminati oleh para pelanggan di Indonesia, termasuk di wilayah di mana
Perseroan beroperasi, yaitu di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal ini disebabkan
terutama karena layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility menawarkan tarif panggilan yang
relatif sama dengan telepon tetap atau PSTN, namun memiliki kemampuan yang sama dengan layanan
telepon seluler. Keterbatasan layanan Fixed Wireless Access dan Limited Mobility yaitu tidak dapat untuk
melakukan roaming ke wilayah lain, tidak menjadi hambatan yang berarti bagi para calon pelanggan
untuk memilih layanan ini, karena hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga menunjukkan
bahwa hanya sekitar 15% dari total pelanggan telepon seluler melakukan roaming secara aktif ke
wilayah lain.
Perseroan memiliki prospek usaha yang baik untuk tumbuh dan berkembang di masa mendatang,
sehubungan dengan masih rendahnya tingkat penetrasi telepon tanpa kabel di Indonesia, serta layanan
Fixed Wireless Access dan Limited Mobility yang ditawarkan Perseroan membebankan tarif panggilan
yang lebih murah dibandingkan dengan layanan telepon seluler.
10.

ASURANSI
Kebijakan Perseroan berkenaan dengan aspek asuransi adalah mengasuransikan secara memadai
aset-asetnya, termasuk bangunan dan sarana pelengkap lainnya terhadap kebakaran maupun
musibah umum lainnya. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan mengasuransikan
sebagian dari harta kekayaannya yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagai
berikut:
PT. BAKRIE TELECOM
DAFTAR POLIS ASURANSI UTAMA
Periode Pertanggungan : Oktober 2005 - Oktober 2006

No
1

Jenis Perlindungan
Property All Risk
(PAR)

No. Referensi

Obyek Asuransi

2749/CN/IARQBM/AIL/2005

Peralatan Telekomunikasi yang terdiri dari ;
-- BTS, Hub dan Repeater yang tersebar
di Jabotabek, Bogor, Serang, Bandung
dan Jawa Barat
-- Peralatan sentral (MSC) yang berada
di Jakarta dan Bandung

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PT. Asuransi Astra Buana (Leader)
PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia (Member)
PT. Asuransi Ramayana (Member)
PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Member)
PT. Asuransi Wahana Tata (Member)
PT. Asuransi Jaya Proteksi (Member)

Peralatan Telekomunikasi dan sarana yang ter
diri dari ;
-- BTS, Hub dan Repeater yang tersebar
di Jabotabek, Bogor, Serang, Bandung
dan Jawa Barat
-- Peralatan sentral (MSC) yang berada
di Jakarta dan Bandung
-- Gedung kantor di Bandung dan sarana
perlengkapan kantor
-- Perangkat terminal SSU dan MSU di
pelanggan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PT. Asuransi Astra Buana (Leader)
PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia (Member)
PT. Asuransi Ramayana (Member)
PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Member)
PT. Asuransi Wahana Tata (Member)
PT. Asuransi Jaya Proteksi (Member)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PT. Asuransi Astra Buana (Leader)
PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia (Member)
PT. Asuransi Ramayana (Member)
PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Member)
PT. Asuransi Wahana Tata (Member)
PT. Asuransi Jaya Proteksi (Member)

Property ALL Risk - Munich Re wording
Section I : Property Damage
Section II : Electronic Equipment
Section III : Busines Interuption

2

Eartquake Insurance
(EI)
Eartquake Insurance
Electronic Equipment
Bussines Interuption

2749/CN/EQQBM/AIL/2005

3

Liability Insurance
( CGL )
Comprehensihe General Liability

QS/2545/CGL/WHM/2005

4

Asuransi Kendaraan Bermotor
Gabungan (Comprehensive)

02.025.2005.00470

Sarana kantor dan Sparepart Perangkat
Telekomunikasi yang terdiri dari ;
-- Sarana kantor yang berada di Kantor
Pusat, Cabang dan Gerai
-- Sparepart yang terletak di Gudang

Kendaraan Operasional Kantor yang terdiri
dari kendaraan roda empat yang digunakan
sebagai penunjang operasional kantor Pusat
maupun Cabang
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Asuradur

1. PT. Asuransi Sinar Mas

X.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode sembilan bulan
yang berakhir pada tanggal 30 September 2005 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2004, 2003, 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Pianto
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan, dan secara keseluruhan mengacu pada laporan
Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam
Prospektus ini pada Bab XVII.
NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN
AKTIVA
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang usaha
Persediaan
Uang muka
Pajak dan Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
Aktiva pajak tangguhan-bersih
Aktiva tetap-bersih
Beban ditangguhkan-bersih
Taksiran Tagihan Pajak
Aktiva tidak lancar lainnya
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
JUMLAH AKTIVA

30 September
2005

2001

2000

27.104
3.906
51.847
25.894
132.014
885.304
27.245
3.509
3.513
919.571
1.051.585

44.891
19.505
1.677
57.660
5.701
129.434
144.024
641.518
2.298
2.974
790.814
920.248

13.256
16.372
1.426
15.487
13.225
59.766
162.848
668.715
-

40.691
16.082
2.223
4.824
8.716
72.536
258.235
1.189.417
-

3.239
834.802
894.568

2.921
1.450.573
1.523.109

39.471
3.420
6.912
14.452
48.233
1.582

55.769
6.467
2.225
12.523
37.248
5.660

54.502
5.726
113
9.947
27.470
6.919

110.183
8.470
174
12.341
41.016
10.328

16.180
67.807
45
9.155
36.614
17.715

13.356
313.395
4
5.569
255.299
10.973

33.592
147.662

6.459
126.351

75.373
180.050

107.575
90.208
380.295

125.144
104.940
377.600

733.974
527.761
1.860.331

13.848

30.518

-

-

-

-

10.758
482.225
506.831
654.493

176.094
492.138
698.750
825.101

133.736
384.099
517.835
697.885

139.124
893.761
1.032.885
1.413.180

137.308
890.979
1.028.287
1.405.887

135.134
135.134
1.995.465

EKUITAS
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Tambahan modal disetor
Laba investasi yang belum terelisasi
Defisit
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)

1.903.092
854
(1.031.452)
872.494

1.030.979
115.000
(919.495)
226.484

1.030.979
(621.517)
409.462

140.000
(632.932)
(492.932)

140.000
(651.319)
(511.319)

140.000
(612.356)
(472.356)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

1.526.987

1.051.585

1.107.347

920.248

894.568

1.523.109

Kewajiban Pajak Tangguhan-Bersih
Kewajiban jangka panjang setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Hutang hubungan istimewa
Bank
Pinjaman Subordinasi
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
JUMLAH KEWAJIBAN

23.263

2003*
8.106
23.350
1.908
204.477
19.753
257.594
135.804
685.793
21.104
3.975
3.077
849.753
1.107.347

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Hutang Usaha
Hutang Lain-lain
Pendapatan diterima dimuka
Uang muka pelanggan
Biaya masih harus dibayar
Hutang pajak
Kewajiban jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Hutang hubungan istimewa
Bank
Jumlah Kewajiban Lancar

317.352
50.291
36.684
4.708
167.921
31.090
608.046
886.925
23.328
3.706
4.982
918.941
1.526.987

2004*

31 Desember
2002*

*: disajikan kembali
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LAPORAN LABA RUGI
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian
Pendapatan Usaha-Bersih
Jumlah Beban Usaha
Laba (Rugi) Usaha
EBITDA
Penghasilan (Beban) Lain-lain
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
Laba (Rugi) Bersih

30 September
2005
164.300
231.812
(67.512)
24.158
(61.114)
(128.626)
(111.958)

31 Desember
2004*
161.701
229.229
(67.527)
28.830
(64.129)
(131.657)
(297.978)

2003*
168.659
165.749
2.910
72.530
16.726
19.636
11.415

2002*
170.954
168.071
2.882
56.400
34.328
37.210
18.386

2001
155.675
226.276
(70.601)
48.936
(576.143)
(646.743)
(38.963)

2000
142.844
221.299
(78.455)
46.724
(262.574)
(341.029)
(241.201)

*: disajikan kembali

RASIO – RASIO PENTING
RASIO-RASIO
RASIO PERTUMBUHAN
Pendapatan Usaha-Bersih
Laba (Rugi) Usaha
Laba (Rugi) Bersih
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas
Jumlah Aktiva
RASIO USAHA(x)
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan Usaha – Bersih
Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan Usaha – Bersih
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas
Laba (Rugi) Usaha / Total Aktiva
Laba (Rugi) Bersih / Total Aktiva
RASIO KEUANGAN (x)
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva

30 September
2005

31 Desember
2004*

2003*

2002*

2001

2000
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

1,61%
n.a
n.a
-20,68%
285,23%
45,21%

-4,13%
-2420,19%
-2710,41%
18,23%
-44,69%
-5,04%

-1,34%
0,98%
-37,91%
-50,62%
-183,07%
20,33%

9,81%
-104,08%
-147,19%
0,52%
-3,60%
2,87%

8,98%
-10,01%
-83,83%
-29,55%
8,25%
-41,27%

(0,41)
(0,68)
(0,08)
(0,13)
(0,04)
(0,07)

(0,42)
(1,84)
(0,30)
(1,32)
(0,06)
(0,28)

0,02
0,07
0,01
0,03
0,00
0,01

0,02
0,11
(0,01)
(0,04)
0,00
0,02

(0,45)
(0,25)
0,14
0,08
(0,08)
(0,04)

(0,55)
(1,69)
0,17
0,51
(0,05)
(0,16)

4,12
0,75
0,43

1,04
3,64
0,78

1,43
1,70
0,63

0,34
(2,87)
1,54

0,16
(2,75)
1,57

0,04
(4,22)
1,31
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XI.

EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2005, dan untuk tahun – tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, 2003, 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
(dalam jutaan Rupiah)

EKUITAS
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh
Tambahan Modal Disetor
Laba Investasi yang belum
terealisasi
Defisit
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)

31 Desember

30 September
2005

2004*

2003*

2002*

5.211.165

2.000.000

2.000.000

200.000

1.903.091

1.030.979

1.030.979

140.000

-

115.000

-

-

854

-

-

-

(1.031.452)

(919.495)

(621.517)

(632.932)

872.494

226.484

409.462

(492.932)

* berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan disajikan kembali

Berikut ini merupakan keterangan mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor sejak
Perseroan didirikan sampai dengan prospektus ini dibuat.
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 94 tanggal 13 Agustus 1993 dibuat di hadapan Muhani Salim,
S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 Nopember 1993 dan Akta Perubahan
Anggaran Dasar No. 129 tanggal 27 Nopember 1993, keduannya dibuat di hadapan Abdurachman Kadir,
pengganti dari Notaris Muhani Salim, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-12978 HT.01.01.Th’93
tanggal 3 Desember 1994 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada tanggal 11 Desember 1993 berturut-turut di bawah No. 1266/A.PT/HKM/1993/PN,JAK,SEL, No.
1991/A.Not/HKM/1993/PN. JAK.SEL dan No. 1692/A.Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan telah diumumkan
dalam BNRI No. 25 tanggal 29 Maret 1994, TBN No. 1750/1994, modal dasar perseroan adalah sebesar
Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) lembar
Saham Prioritas (Seri A) dan 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar Saham Biasa (Seri B)
dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar
Rupiah) dengan nilai nominal masing – masing Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
Berdasarkan Akta Risalah No. 40 tertanggal 6 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H,
Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman berdasarkan surat Notaris
Muhani Salim, S.H No I/PT/IV/97 tanggal 2 April 1997 dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juni 1997, tentang pemberitahuan pengeluaran
saham-saham dalam simpanan, diadakan pengeluaran saham dalam simpanan yang terdiri dari
sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham Seri A dan 80.000.000 (delapan puluh juta) saham
Seri B yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Bakrie Electronics Company sehingga modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan meningkat dari Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar
Rupiah) menjadi Rp 140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 28.000.000
(dua puluh delapan juta) lembar Saham Seri A dan 112.000.000 (seratus dua belas juta) lembar Saham
Seri B dengan nilai nominal masing – masing Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 11 Juni 2002
jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum
Pemegang Saham No. 52 tanggal 30 Desember 2003, keduanya dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan
Dekrit Supatmo, S.H., Perseroan melakukan konversi hutangnya kepada BNBR berturut-turut sebesar
Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar) dan Rp730.979.103.848,- (tujuh ratus tiga puluh miliar
sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah),
atau seluruhnya berjumlah Rp 890.979.103.848,- (delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus
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tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) menjadi
penyertaan saham BNBR pada Perseroan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan melakukan perubahan atas Pasal 4 dari anggaran
dasar Perseroan.
Perubahan atas Pasal 4 ayat 1 telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-10943
HT.01.04.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004. Perubahan atas Pasal 4 ayat 2 dan 4 ayat 3 tersebut di atas telah
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya No. C-12224
HT.01.04.TH.2003, tanggal 14 Mei 2004. Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2005 di bawah
No. 1270/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285., sehingga struktur permodalan Perseroan
menjadi sebagai berikut :
Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.000.0000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari
400.000.000 (empat ratus juta) lembar Saham dengan Hak Suara Khusus dan 1.600.000.000 (satu miliar
enam ratus juta) lembar Saham Biasa sehingga dengan adanya konversi tersebut modal disetor dan
ditempatkan penuh Perseroan adalah sebesar Rp 1.030.979.103.000 (satu triliun tiga puluh miliar
sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu Rupiah) yang terdiri dari 206.195.821 (dua
ratus enam juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar Saham Hak
Suara Khusus dan 824.783.282 (delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu
dua ratus delapan puluh dua) lembar Saham Biasa dengan nilai nominal masing – masing Rp 1.000,(seribu Rupiah).
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan
Rapat Umum Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Desember 2004 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal
31 Januari 2005, keduanya dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., disetujui
dilakukannya realisasi atas dana yang telah diterima Perseroan dari BC (menjadi) penyertaan
modal/saham dalam Perseroan, berturut-turut sebesar Rp 115.000.000.000 (seratus limabelas miliar
Rupiah) dan Rp 4.321.387.305,- (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh
tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp 4.321.387.000,- (empat miliar tiga ratus dua
puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), atau seluruhnya berjumlah Rp
119.321.387.000,- (seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh
ribu Rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat 2 dan 4
ayat 3.
Perubahan tersebut dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah
diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam
suratnya No. C-06832 HT.01.04.TH.2005, tanggal 16 Maret 2005. Perubahan anggaran dasar tersebut di
atas telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal
18 Oktober 2005 di bawah No. 1270/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285, sehingga
struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :
Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas
400.000.000 (empat ratus juta) lembar Saham dengan Hak Suara Khusus dan 1.600.000.000 (satu miliar
enam ratus juta) lembar Saham Biasa, masing-masing saham senilai nominal Rp 1.000,- (seribu
Rupiah), dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp 1.150.300.490.000,(satu triliun seratus lima puluh juta tiga ratus ribu empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah), yang terdiri
atas 230.060.098 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh ribu sembilan puluh delapan) lembar Saham
dengan Hak Suara Khusus dan 920.240.392 (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu
tiga ratus sembilan puluh dua) lembar Saham Biasa.
Para Pemegang Saham Perseroan, dalam RUPS Luar Biasa tanggal 17 Juni 2005, sebagaimana
ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Hukum
Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15, tanggal 30 Juni 2005, dibuat di hadapan Muchlis
Patahna, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan atas perubahan dan penghapusan
beberapa Pasal dari anggaran dasar Perseroan, yaitu (i) perubahan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 sehubungan
dengan perubahan jenis saham dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
Perseroan sehubungan dengan persetujuan atas penempatan dana oleh BNBR dan CMA, berturut-turut
sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan Rp 252.791.304.831,- (dua ratus lima puluh
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dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah)
sebagai penyetoran atas saham mereka pada Perseroan; (ii) perubahan Pasal 6 ayat 7, Pasal 14 ayat 3,
Pasal 24 ayat 1 a., Pasal 28 ayat 1, dan Pasal 29 ayat 1, serta (iii) penghapusan seluruh ketentuan Pasal
10 dan Pasal 11 ayat 4, seluruh ketentuan Pasal 21 dari anggaran dasar Perseroan.
Perubahan dari anggaran dasar sebagaimana dimaksud di atas telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-21821 HT.01.04.TH.2005
tanggal 5 Agustus 2005. Perubahan anggaran dasar tersebut di atas telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2005 di bawah No.
1155/RUB.09.03/X/2005 dengan TDP No. 090316447285.
Sedangkan perubahan terhadap Pasal 6, 14, 28, dan 29 dari anggaran dasar Perseroan tersebut di atas
telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam suratnya No. C-29972
HT.01.04-TH.2005, tanggal 31 Oktober 2005 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 24 Nopember 2005 di bawah No. 399/RUB.09.03/XI/2005
dengan TDP No. 090316447285.
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut disetujui hal-hal sebagai berikut :
1. Perubahan jenis saham Perseroan yang semula terdiri dari saham dengan hak suara khusus dan
saham biasa dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi
saham seri A dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham dan saham seri B
dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham, dengan masing-masing saham
memiliki hak suara yang sama.
2. Menyetujui perubahan jenis saham dengan hak suara khusus dan saham biasa yang telah ada
dan dimiliki oleh para pemengang saham menjadi saham seri A seluruhnya dengan nilai nominal
sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham.
3. Menyetujui penempatan dana oleh BB sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
dan oleh CMA sebesar Rp 252.791.304.831,- (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus
sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah), untuk
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi saham seri B dengan nilai
nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham.
4. Menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah),
terbagi atas 400.000.000,- (empat ratus juta) saham dengan hak suara khusus dan 1.600.00.000
(satu miliar enam ratus juta) saham biasa, menjadi Rp 5.211.165.219.500,- (lima triliyun dua
ratus sebelas miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus
Rupiah), terdiri dari 2.000.000.000 (dua miliar) saham seri A dan 6.422.330.439 (enam miliar
empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham
seri B.
5. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar
Rp 1.150.300.490.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar tiga ratus juta empat ratus sembilan
puluh ribu Rupiah) terbagi atas 1.150.300.490 (satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus ribu
empat ratus sembilan puluh) lembar saham, yang terdiri dari 230.060.098 (dua ratus tiga puluh
juta enam puluh ribu sembilan puluh delapan) saham dengan hak suara khusus dan 920.240.392
(sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua) saham
biasa menjadi Rp 1.903.091.794.500,- (satu triliun sembilan ratus tiga miliar sembilan puluh satu
juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah), yang terbagi atas 1.150.300.490
(satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus ribu empat ratus sembilan puluh) lembar saham seri
A dan 1.505.582.609 (satu miliar lima ratus lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam
ratus sembilan) lembar saham seri B.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :
Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 5.211.165.219.500 (lima triliun dua ratus sebelas miliar
seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah), yang terbagi atas
2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Seri A dan 6.422.330.439 (enam miliar empat ratus dua puluh
dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) lembar Saham Seri B, masing-masing
saham senilai nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus Rupiah), dengan modal yang
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ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp 1.903.091.794.500,- (satu triliun sembilan ratus tiga
miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah), yang terdiri atas
1.150.300.490 (satu miliar seratus lima puluh juta tiga ratus ribu empat ratus sembilan puluh) lembar
Saham Seri A dan 1.505.582.609 (satu miliar lima ratus lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam
ratus sembilan) lembar Saham Seri B.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan
Rapat Umum Pemegang Saham No. 20 tanggal 23 Nopember 2005 juncto Akta No. 39 tanggal
23 September 2005, keduanya dibuat di hadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang
saham telah menyetujui dilakukannya Penawaran Umum, serta perubahan seluruh ketentuan anggaran
dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan
terbuka, termasuk perubahan nilai nominal Saham Seri A dari Rp 1000,- (seribu Rupiah) menjadi
Rp 200,- (dua ratus Rupiah), dan perubahan nilai nominal Saham Seri B dari Rp 500,- (lima ratus Rupiah)
menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah).
Pada saat ini Perseroan masih memproses diperolehnya persetujuan dari dan pelaporan kepada Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, serta pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat
sehubungan dengan Akta No. 20 tanggal 23 Nopember 2005 tersebut di atas.
Pada tanggal 25 Nopember 2005, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua
BAPEPAM. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat berkenaan dengan Penawaran Umum
ini sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar Saham Seri B Atas Nama,
merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah)
setiap saham.
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat
sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar Saham Seri B Atas Nama dengan
nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan kisaran harga Penawaran sebesar Rp 105,(seratus lima Rupiah) – Rp 115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham dan konversi waran
sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar waran menjadi 1.100.000.000 (satu
miliar seratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan
kisaran harga konversi Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah)
setiap saham, terjadi pada tanggal 30 September 2005, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal
tersebut adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN
Posisi Ekuitas menurut Laporan
Keuangan per tanggal 30 September
2005.
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30
September 2005 jika diasumsikan terjadi
pada tanggal tersebut :

Penawaran Umum sebanyakbanyaknya [..]Saham Seri B Atas
Nama dengan harga Penawaran Rp
[.],- setiap saham.

Konversi seluruh Waran sejumlah
[....] waran menjadi [...] saham
dengan nilai nominal Rp100,dengan harga pelaksanaan Rp [...]
setiap saham
Proforma Ekuitas pada tanggal 30
September 2005 setelah Penawaran
Umum kepada pemegang saham
dilaksanakan dan konversi selurh waran
menjadi saham .

Modal
Ditempatkan
dan Disetor

Tambahan Laba Investasi
yang belum
Modal
terealisasi
Disetor

Agio
Saham

1.903.091

-

-

[…]

[…]

-

[…]

[…]

[…]

[…]
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Saldo
Laba

Jumlah
Ekuitas

854 (1.031.452)

872.494

-

-

[…]

-

-

-

[…]

-

-

-

[…]

XII.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan
dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian
dividen.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh
pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan
menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan
berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal dan arus
kas dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang dan dengan
memperhatikan keharusan Perseroan membentuk dana cadangan, manajemen Perseroan
merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya
tercantum pada Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan
jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari sisa laba yang ditentukan penggunaannya
setelah sisa laba dikurangi cadangan umum dan cadangan lainnya (jika ada), kecuali ditentukan lain oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
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XIII.

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku Efektif
1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal
9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember
1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib
pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syaratsyarat dibawah ini terpenuhi:
1.

Dividen berasal dari cadangan laba yang 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%
dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham
tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia 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 dan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto
SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari
transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:
1.

2.
3.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan
saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi
dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa
Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham
perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan
perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk
kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada
penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama
pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham
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 dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7, tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.
10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan
Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai
Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya dikeluarkan Menteri
Keuangan Republik Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan
tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa
Efek di Indonesia.
Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995,
perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang
Pribadi (seri PPh Pasal 23 / Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari
saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau
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dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh
persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan
penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda
dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal
29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan
Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian,
pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.
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XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK
1.

KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.
25 Tanggal 24 Nopember 2005, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, secara
sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat
sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar
100% (seratus persen) dari emisi saham yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar
lima ratus juta) Saham Seri B Atas Nama sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana sisa
saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang
mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para
pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.
Selanjutnya pada Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Peraturan No. IX.A.7 tentang
Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi
dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan (saham)
(Full Commitment)

Nama Penjamin Emisi Efek

%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT DANATAMA MAKMUR
Para Penjamin Emisi Efek
1.
PT…
2.
PT…
3.
.....
Total

100,00

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal dan
Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah
sebagai berikut:
1.

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara
horisontal maupun vertikal;

2.

Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

3.

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan
komisaris yang sama;

4.

Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

5.

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

6.

Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
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maupun

tidak

langsung,

2.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penentuan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, dalam tabel di bawah ini
disajikan data-data pendukung untuk tahun 2005 (estimasi) dan proyeksi untuk tahun 2006.
31 Desember 2005*
(estimasi)

31 Desember 2006
(proyeksi)

Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (saham)
Jumlah saham yang ditawarkan pada Masyarakat (saham)
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (saham)
Jumlah saham rata-rata tertimbang (saham)
EBITDA (miliar)
EBITDA per saham
Market Value of Debt (miliar)
Enterprise Value
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp)
Harga Pelaksanaan Waran (Rp)
Rasio Ev terhadap EBITDA – Tanpa Waran (X)
Rasio Ev terhadap EBITDA – Dengan Waran (X)
*) Diasumsikan bahwa perubahan nilai nominal telah dilakukan pada awal tahun.

Tabel Perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2005:
Periode

Hari

Jumlah Saham

Jumlah Saham Rata-Rata
Tertimbang

365

3.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 2005

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dibuat
secara konsisten berdasarkan kebijakan akuntansi sebagaimana dijabarkan dalam Laporan keuangan
audit Perseroan 31 Desember 2002, 2003, 2004 dan 30 September 2005. Diasumsikan tidak ada
perubahan material pada kebijakan tersebut.
Proyeksi rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah
sebesar Rp 149.718 juta. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka proyeksi ini
tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan di bawah ini serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang
tidak terduga sebelumnya.
Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam penyusunan proyeksi untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2005 :
1.

Kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil dan baik.

2.

Jumlah pelanggan Perseroan tahun 2005 diestimasikan sebesar 408.016 yang terdiri dari 295.046
pelanggan layanan Esia dan 112.970 pelanggan layanan Ratelindo.

3.

Besarnya rata-rata ARPU layanan Esia perbulan untuk tahun 2005 diestimasikan sebesar
Rp 85.136 dan untuk layanan Ratelindo sebesar Rp 156.739.

4.

Tingkat inflasi pada kisaran 15% untuk tahun 2005.

5.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 sebesar 4,5%.

6.

Kurs US$ 1 (Rp) adalah sebesar Rp 10.000,- untuk tahun 2005.

7.

Rencana Penawaran Umum dengan mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar
5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar saham dengan kisaran harga sebesar Rp 105,(seratus lima Rupiah) – Rp 115 (seratus lima belas Rupiah) pada bulan Januari 2006.
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Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan tahun 2005 telah dibuat secara
wajar dan konsisten oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab
sepenuhnya atas tercapainya proyeksi tersebut dengan asumsi-asumsi yang dipakai.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melaksanakan uji tuntas yang mencakup pembahasan mengenai
kewajaran asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut. Direksi dan Komisaris
Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut yang merupakan dasar penentuan
harga Penawaran sahan yang diajukan.
Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi keuangan Perseroan dan berdasarkan konfirmasi
yang diberikan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan atau asumsi-asumsi utama dan dasar-dasar dalam
pembuatan proyeksi serta data yang diberikan sampai Prospektus ini dibuat, PT Danatama Makmur
sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan tahun 2005
adalah wajar dan akan dapat dicapai.
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XV.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham
ini adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik:
Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan
Jl. Patimura No. 2
Jakarta Selatan 12110-Indonesia
Tugas dan Kewajiban Pokok:
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di
dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.
Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan
keuangan yang diauditnya.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, penilaian atas prinsip akuntansi
yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Konsultan Hukum:
Soebagjo, Jatim, Djarot
Plaza DM, Lt.17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta – 12920, Indonesia
Tugas dan Kewajiban Pokok:
Melakukan pemeriksaan, memberikan laporan dan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum
Perseroan serta aspek-aspek hukum Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan
Pasar Modal yang berlaku.
Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi
penting yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan serta Penawaran Umum,
sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan
transparansi sehubungan dengan Penawaran Umum.
Notaris:
Agus Madjid, SH
Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9
Jl. Tebet Raya
Jakarta Selatan, Indonesia
Tugas dan Kewajiban Pokok:
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh
anggaran dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sesuai dengan peraturan jabatan dan
kode etik Notaris.
Biro Administrasi Efek:
PT Ficomindo Buana Registar
Mayapada Tower Lt.10 Suite 2b
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 28
Jakarta – 12920, Indonesia
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Tugas dan Kewajiban Pokok:
Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham
(DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen
sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari
Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta
melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan
pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang
berlaku.
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses
penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung
jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran
Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai
hubungan afliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
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XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh
Subagjo, Jatim, Djarot.
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XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
Berikut ini adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2005 dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan
2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian.
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XVIII. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN
SAHAM DAN PENERBITAN WARAN
Penawaran Umum Perdana ini terdiri dari sejumlah sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima
ratus juta) Saham Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang
ditawarkan dengan kisaran Harga Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) – Rp 115,- (seratus lima
belas Rupiah) setiap saham dan sejumlah sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta)
lembar Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Seri B Atas Nama yang ditawarkan
kepada publik. Waran Seri I tersebut diberikan dengan cuma-cuma sebagai insentif khusus bagi para
pemegang saham baru. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham baru dan tercatat
namanya sebagai pemegang saham pada hari penjatahan yaitu pada tanggal 18 Januari 2006 akan
mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada
pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai
nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar
Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham.
KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN
Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 5.500.000.000
(lima miliar lima ratus juta) Saham Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah)
setiap sahamnya dengan kisaran Harga Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) – Rp 115,- (seratus
lima belas Rupiah) setiap saham. Saham tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.
Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya
saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan.
KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I
Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.100.000.000 (satu miliar
seratus juta) lembar Waran Seri I Atas Nama. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para
pemegang saham baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum
yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan yaitu tanggal 18 Januari
2006. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 28
tanggal 24 Nopember 2005, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta.
Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan
Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan
persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau
dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam
kerja.
1.

Definisi
a.

Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau Bukti Kepemilikan yang merupakan tanda
bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang pertama kalinya merupakan
Pemegang Saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran
Umum, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta
Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

b.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri I dengan
kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan, dimana di dalamnya tercatat nama, alamat
dan jumlah Waran Seri I serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri I tersebut.
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2.

c.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang
Waran Seri I.

d.

Harga pelaksanaan adalah harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan
Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan dengan kisaran pada harga Rp 130,(seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat puluh Rupiah) terhadap harga awal
pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan
sebagaimana tersebut dalam Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I pada
angka 11 (sebelas).

e.

Saham hasil pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan
sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh
Perseroan yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada
pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang
mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak Pemegang Saham Perseroan lainnya, satu
dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

Hak atas Waran Seri I
Para pemegang saham baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran
Umum Perseroan pada tanggal penjatahan yaitu tanggal 18 Januari 2006 dinyatakan sebagai
pemilik Waran Seri I yang sah.

3.

Bentuk Waran Seri I
Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I Atas Nama dan sebagai bukti
kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian
diadministrasikan secara elektronik di KSEI.
Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal
23 Januari 2006 sampai dengan tanggal 16 Januari 2009. Perseroan telah menunjuk Badan
Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registar sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I
berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan
pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

4.

Hak untuk membeli saham
Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I
berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan
Waran Seri I pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga
Pelaksanaan pada kisaran harga Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,- (seratus empat
puluh Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

5.

Jangka Waktu Waran Seri I
Jangka waktu Waran Seri I adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan
Waran Seri I yang paling awal di Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan
1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ketiga pencatatan Waran tersebut, yaitu
tanggal 22 Januari 2009 pukul 16.00 WIB.

6.

Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I
Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat
mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.

Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
Waran Seri I.

b.

Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua)
surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di
tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
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ditandatangani perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu
21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh
persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak
memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I
dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
c.

7.

Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara
notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan
Syarat Dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Masa Perdagangan Waran Seri I
Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan
Waran Seri I pada Bursa Efek Jakarta, yaitu tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan 5 (lima) hari
bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal
16 Januari 2009 pukul 16.00 WIB.

8.

Masa Berlaku Pelaksanaan
Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal
pencatatan yaitu tanggal 23 Juli 2006 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 pukul 16.00 WIB.
Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi
saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya,
pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara
teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa
berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan
tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk
menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun
kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9.

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I
a.

Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap
Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru
yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan
berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

b.

Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri
I.

c.

Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk
melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen
Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
i.
ii.

Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektip Waran Seri I dengan
memperhatikan ketentuan KSEI
Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan
oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib
menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “ Bukti
Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
d.

Dokumen pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak
dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

e.

Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa
Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaannya Waran Seri I menjadi saham.
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f.

Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima
Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian
terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya
Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari
bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga
Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan
mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada hari kerja
selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri
I mengenai hal-hal tersebut diatas.
Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola
Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I
mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I
menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti
Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola
Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan
Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

10.

g.

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain
sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila
terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran
Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri
I.

h.

Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif
Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka
pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
Pengelola Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama
Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau
tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Prosedur Pelaksanaan
Waran Seri I.

i.

Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama
dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

j.

Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan
Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek
Jakarta.

k.

Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur
dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I,
Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi
Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai
fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut
disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud
berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran
Seri I.

l.

Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka
Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa
apapun kepada Perseroan.

Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I
Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Seri B dapat
melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer,
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pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening Perseroan dengan
perincian sebagai berikut:
PT Bakrie Telecom Tbk
[….]
[….]-Jakarta
No. Rekening [….]
Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I
menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.
11.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
Kisaran harga pelaksanaan Waran adalah sebesar Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) – Rp 140,(seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang
mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga
Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri
I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.
Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan dilakukan sehubungan dengan halhal di bawah ini:
a.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan
pemecahan nilai nominal (stock split)

akibat

penggabungan,

peleburan,

Harga nominal baru setiap saham
Harga pelaksanaan baru

=

x A
Harga nominal lama setiap saham
Harga nominal lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I baru =

x B
Harga nominal baru setiap saham

A
B

= harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
= jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan di Bursa Efek dengan
nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
b.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat
dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.
C
Harga pelaksanaan baru

=

x

Z

x

Y

(C+D)
(C+D)
Jumlah Waran Seri I baru =
C
C
D
Z
Y

= jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus,
saham dividen.
= jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil
pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat
konversi, penggabungan atau peleburan.
= Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
= Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai
berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang memiliki peredaran luas.
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c.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas
(E–F)
Harga Waran Seri I baru =
x Z
E
E
Harga Pelaksanaan baru =
x Y
(E–F)
E
F

= Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum
terbatas
= Harga Teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:
(E–G)
(H+1)

G
H
Z
Y

= harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu
(Right)
= Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan
hak memesan efek terlebih dahulu (Right)
= Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
= Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek
terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan Waran baru adalah
sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran.
Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham
dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.
12.

Status Waran Seri I
Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I Atas Nama yang dapat
diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek Jakarta. Surat
Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur
Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan
kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran
Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.
Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang
berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang
terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan
menjadi saham.

13.

Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I
Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan oleh portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri
I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham
Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak
yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham Hasil
Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

14.

Daftar Pemegang Waran Seri I
Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar
Pemegang Waran Seri I yang di dalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan
alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
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Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi
Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang
mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran
Seri I untuk kepentingan Perseroan.
15.

Pengelola Administrasi Waran Seri I
Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran sebagai berikut:
PT Ficomindo Buana Registar
Mayapada Tower Lt.10 Suite 2b
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 28
Jakarta – 12920, Indonesia
Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan
pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di
Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya
pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

16.

Peralihan Hak atas Waran Seri I
Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di
Bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai
Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang
diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat
kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan
kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara
tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola
Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk
mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan
dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya
yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus
dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan
memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang
mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada
orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban
untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan
hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan
wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan
berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang
Waran Seri I.
Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang
Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh
Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui
Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan
memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I
berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat
lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I
maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah
pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang
bersangkutan.
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17.

Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I
Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan
oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi,
pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis
kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat
Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif
Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi
Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.
Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan
diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan
memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan
diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta
jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang
mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap
perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.
Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BAPEPAM dan Bursa Efek
sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal
ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I
yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat
kolektif Waran Seri I tersebut.

18.

Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi
Jika selama masa berlaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan
dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau
perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggungjawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila
Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri I yang belum
melakukan pelaksanaan atas Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan
pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19.

Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku
di negara Republik Indonesia.
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XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1.
1.

Perseroan terbatas ini bernama PT. BAKRIE TELECOM TBK, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar
ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

2.

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa
telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :
a. Menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau
jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa, teleponi
dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap.
b.

merencanakan,
mendesain,
membangun,
menyediakan,
mengembangkan
dan
mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi
termasuk pengadaan sumber daya sebagai pendukung usaha Perseroan dalam melaksanakan
kegiatan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi.

c.

Melaksanakan usaha dan kegiatan pengoperasian, pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau
jasa telekomunikasi yang diselanggarakan Perseroan, melakukan pemeliharaan, penelitian,
pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi.

d.

Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi
dimaksud sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan msayrakat dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas.

e.

Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya.
MODAL
Pasal 4

1.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.211.165.219.500 (lima triliun dua ratus sebelas miliar
seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas :
a. Saham Seri A sejumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp. 200,- (dua ratus Rupiah)
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b.

2.

Saham Seri B sejumlah 32.111.652.195 (tiga puluh dua miliar seratus sebelas juta enam ratus
lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima) saham masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 100,- (seratus Rupiah)

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh :
a. PT Bakrie & Brothers Tbk, sebanyak 4.454.895.515 (empat miliar empat ratus lima puluh empat
juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima belas) saham Seri A dan
5.000.000.000 (lima miliar) saham Seri B atau dengan total nilai nominal sebesar Rp.
1.390.979.103.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta seratus tiga ribu Rupiah)
b.

Richweb Investment Limited sebanyak 390.706.260 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus
enam ribu dua ratus enam puluh) saham Seri A dengan total nilai nominal sebesar Rp.
78.141.252.000,- (tujuh puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh
dua ribu Rupiah)

c.

CMA Fund Management Limited, sebanyak 309.293.740 (tiga ratus sembilan juta dua ratus
sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh) saham Seri A dan 2.527.913.045 (dua miliar
lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh lima) saham Seri B
atau dengan total nilai nominal sebesar Rp. 314,650,052,500,- (tiga ratus empat belas miliar
enam ratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

d.

PT Bakrie Communications, sebanyak 596.606.935 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam
ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) saham Seri A atau dengan total nilai nominal
Rp. 119.321.387.000,- (seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus
delapan puluh tujuh ribu Rupiah)

3.

Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, satu dan lain dengan
mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4.

Perseroan dapat melakukan penambahan modal dengan cara :
1. a. Penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek terlebih dahulu, maka seluruh
Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh dan atau berdasarkan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham
yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga Right sesuai dengan
perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.
b.

Hak Para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan
atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

c.

Para Pemegang Saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan
dikeluarkan sesuai dengan jumlah right yang dimilikinya pada waktu dan dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dimaksud dalam ayat 3 pasal 4 ini.

d.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut diatas, para Pemegang Saham atau para pemegang Right tidak
melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan
jumlah Right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham
yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk
mengeluarkan saham dimaksud diatas kepada para Pemegang Saham yang hendak
membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Right-nya yang telah
dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
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e.

2.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut
akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk
membeli sisa saham tersebut, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan
peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Perseroan dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau Efek bersifat
Ekuitas tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau
Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada Para Pemegang Saham yang ada pada saat itu dengan
ketentuan pengeluaran saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas tersebut harus memperoleh
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat -Rapat Umum Pemegang Saham serta dengan
mengindahkan peraturan perudang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta
peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5.

Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak
mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang dapat
mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan
mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal di Indonesia
dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

6.

Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang
Obligasi Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan
berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan
pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada
saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

7.

Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat
dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan
cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan
Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

8.

Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan
peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5 dan 6 dari Pasal 4 ini
berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal
dasar tersebut.
SAHAM
Pasal 5

1.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2.

Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hokum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu
orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam
Daftar Pemegang Saham.

3.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai
kuasa mereka bersama hanya nama dari yang diberi kuasa atau ditunjuk itu sajalah yang
dimasukkan dalam Daftar Pemegang dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham
yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut.

4.

Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut
tidakberhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran
dividen untuk saham itu ditangguhkan.
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5.

Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku

6.

Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
SURAT SAHAM
Pasal 6

1.

Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2.

Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

3.

Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.

4.

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
b. Nomor surat saham;
c. Tanggal pengeluaran surat saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

5.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;

6.

Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau seorang
anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau seorang anggota
Direksi lain yang yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris lain yang
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dicetak langsung pada saham dan
surat kolektif saham yang bersangkutan

7.

Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektifpada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif),
diterbitkan dalam bentuk konfirmasi pencatatan saham yang ditandatangani oleh Direksi.

8.

Konfirmasi pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang
melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham;
c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan;
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham;
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ang lain;
f.
Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
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PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7
1.

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik
saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat
dipakai lagi ireksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti, yang nomornya sama dengan
nomor aslinya.

2.

Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas kemudian dimusnahkan dan oleh
Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan di Bursa Efek sesuai ketentuan pertauran perundangundangan yang berlaku.

3.

Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali maka atas permintaan tertulis dari pemilik saham
yang bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
Direksi kehilangan atau kerusakan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4.

Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan, dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham tersebut.

5.

Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tersebut tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan.

6.

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

7.

Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat
kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8

1.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di
tempat kedudukan Perseroan.

2.

Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
a. nama dan alamat para Pemegang Saham;
b.

jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para
Pemegang Saham;

c.

jumlah yang disetor atas setiap saham;

d.

nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan
tanggal perolehan hak gadai tersebut;

e.

keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;

f.

dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi/dan atau diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku

3.

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.

4.

Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada
Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan
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pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang
Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5.

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik baiknya.

6.

Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.

7.

Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam
kerja Kantor Perseroan.

8.

Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan
dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan
Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah.

9.

-

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan
mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak
atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan
untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

-

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan
ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh
Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

-

Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan
mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

1.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam
rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut

3.

Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek
dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatat saham tersebut dalam Daftar
Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan
dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

4.

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.

5.

Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
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Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada
rekening tersebut
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perseroan selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-msding pemegang rekening
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat
lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
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PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10
1.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham pemilik semula yang telah terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama dari
Pemegang Saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2.

Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang
sah .

3.

Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat2 di atas harus berbentuk
sebagaimana ditentukan dan/-atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannyadisampaikan
kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa bentuk dan tatacara pemindahan hak atas saham yang
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain Pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5.

Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar
telah dipenuhi.

6.

Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada
surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau
seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau seorang
anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh
Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris lain
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

7.

Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara-cara yang ditentukan oleh Direksi tidak
dipenuhi atau apabila adalah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.

8.

Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak
untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi
wajib mengirim pemberitahuan
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

9.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk
mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Penyampaian panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, asalkan penutupan Daftar
Pemegang Saham tersebut dilakukan 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal
iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal
iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para Pemegang
Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
12. Orang yang mendaftar hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang Saham atau
karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum,
dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham.
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−

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu,
tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, serta dengan
memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.

13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku
pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari Pasal 10 ini.
DIREKSI
Pasal 11
1.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya
1
(satu) orang direktur dan apabila diangkat lebih dari satu orang direktur, maka salah seorang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan bilamana perlu diangkat seorang atau lebih
sebagai Wakil Direktur Utama, di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

2.

Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah
pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
guna membela diri.Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan
pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

4.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

5.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh)
hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat
untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya
telah menjadi lowong itu.

6.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu
30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh
Dewan Komisaris.

7.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas, tetap dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatannya yang
bersangkutan sampai tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham
berikutnya.

8.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan,
atau
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 di atas
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
d. meninggal dunia ;
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e.

diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah :
a.
b.

Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan
Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

2.

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

3.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk :
a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan
pendanaan tersebut kepada pihak lain, apabila jumlah pendanaan tersebut melebihi jumlah
yang ditetapkan dalam anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist);
d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan
ketentuan ayat 4 Pasal ini;
e. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hakhak atas tanah;
f.
Melakukan penyertaan dan/atau melepaskan penyertaan dalam perseroan lain;
g. Usulan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan;
h. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha penyusunan strategi bisnis Perseroan;
i.
Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen Perseroan;
j.
Mengangkat Pimpinan Pelaksana sampai dengan level Vice President, termasuk pengangkatan
Chief Executive Officer pada unit-unit usaha;
Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau dokumen bersangkutan
turut ditandatangani oleh sekurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;

4.

-

Untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku
baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau
diwakilipara Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum
Pemegang saham.

-

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama
tersebut tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila
dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah apabila dihadiri oleh Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, korum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan
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penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal.
5.

Direksi wajib mengumumkan perbuatan-perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaanPerseroan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4, dalam (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat
kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum
tersebut.

6.

Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara
kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan
kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 8 di bawah ini.

7.

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili anggota Direksi lainnya dan dalam hal
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu danlain dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.

8.

Dalam hal diangkat lebih dari satu Direksi, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak secara
bersama-sama mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama
serta sah mewakili Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 12 ayat 3 dan
ayat 6 Anggaran Dasar.

9.

Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam
suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran
Dasar.

10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak
sah.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris.
RAPAT DIREKSI
Pasal 13
1.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur
Utama atau oleh 2 (dua) anggota Direksi atau oleh Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis
1(satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini

3.

-

Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau
dengan telegram, teleks, faxsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh)
hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal Rapat.
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-

4.
5.

Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan
itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat.

Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau tempat kegiatan usaha Perseroan.
-

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.

6.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal-Direktur Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan
dipimpin oleh seorang anggotaDireksi yang ditunjuk oleh dan dari Rapat Direksi tersebut.

7.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkansurat kuasa

8.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

9.

-

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka agenda Rapat Direksi terebut
diserahkan kepada Rapat Dewan Komisaris untuk diputuskan.
11. a.

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

b.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari hadir

c.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. -

Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk
oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat untuk memastikan
kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga
mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan

13. -

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.

-

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

1.

-

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,
seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
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-

Yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
a. Komisaris Utama dengan seorang anggota Dewan Komisaris lainnya; atau
b. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dengan seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya; atau
c. Salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

2.

Anggota Komisaris diangkat dari orang perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
perundang-undangan yang berlaku.

3.

Anggota Dewan Komisaris diangkat olah Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk
jangka waktu terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (ketiga) setelah pengangkatan
tersebut dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya
kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

5.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.

6.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisilowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

7.

-

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30
(tigapuluh) hari sebelum pengunduran dirinya.

-

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat
pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal
pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

8.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a.
b.
c.
d.
e.

dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan ;
atau
mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 di atas ; atau
tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
meninggal dunia ; atau
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 15

1.

2.

-

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan
Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

-

Apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat seorang ahli untuk melaksanakan tugas-tugas
terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi

Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
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lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3.

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

4.

Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih
anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan
Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

5.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6.

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan
sementara itu diberikesempatan untuk hadir guna membela diri.

7.

Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, makaRapat Umum Pemegang Saham dipimpin
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
termaktubdalam Pasal 21 di bawah ini

8.

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6Pasal ini tidak diadakan dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan
semula.

9.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementaradan Perseroan tidak mempunyai
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara
kepada seorang atau lebih diantara mereka tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 6.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16

1.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris
Utama atau 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari
Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2.

Pemangggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan
maka 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

3.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara
langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 7
(tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4.

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

5.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan. apabila anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
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tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat
hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan
Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila
sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

9.

-

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

-

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka terhadap agenda tersebut dianggap
ditolak oleh Rapat Dewan Komisaris.
11. a.

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

b.

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

c.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggaptidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. -

-

Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk pada Rapat
yang bersangkutan untuk maksud tersebut.
Apabila berita acara dibuat oleh Notarispenandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12
Pasal ini akan berlaku sebagai bukti sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak
ketiga mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang
bersangkutan.
14. -

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara
tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
TAHUN BUKU
Pasal 17

1.

-

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama.

-

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
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2.

3.

-

Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani
oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

-

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, agar dapat
diperiksa oleh para Pemegang Saham .

Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa
Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional selambatlambatnya 120 (seratus
duapuluh) hari setelah tahun berakhir
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1.

2.

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
a.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran
Dasar ini.

b.

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat
Umum Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan

Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali
dengan tegas dinyatakan lain.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 19

1.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah
diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan laba rugi mana yang
harus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Umum Pemegang Saham Perseroan
b.

Direksi mengajukan laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha
keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai perkiraan mengenai
perkembangan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroandan perubahannya
selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan.

c.

Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang
belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui.

d.

Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.

e.

Jika perlu, mengisi lowongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

f.

Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar.
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3.

Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi
dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
perhitungan tahunan, kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan, dan lain-lain tindak pidana

4.

Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas Perseroan
setelah mendapat izin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 20

1.

Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2.

Direksi dan Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang
Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal
yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3.

-

4.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu30 (tigapuluh) hari
terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka Dewan Komisaris atau Pemegang Saham
yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat
Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
Pasal 21
1.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatanusaha atau di Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham-Perseroan dicatatkan

2.

-

Selambat-lambatnya 14 (empatbelas hari) sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan
kepada para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam
wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan
Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham.

-

Pemanggilan Untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para Pemegang
Saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1
(satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1
(satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1
(satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
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3.

4.

5.

-

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14
(empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat

-

Dalam keadaan mendesak menurut pendapat Direksi panggilan Rapat Umum Pemegang
Saham dapat dilakukan sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

-

Jika korum Rapat tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua,
pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukanselambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan menyebutkan
telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai
korum.

-

Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat (duapuluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

-

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat
dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam
Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan
tanggal Rapat diadakan.

-

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
harus pula mencantumkan
pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 telah
tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empabelas) hari sebelum tanggal Rapat dan
bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru
lalu dapat memperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.

Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham
apabila :
a.

usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih
Pemegang Saham yang memiliki 49% (empatpuluh sembilan persen) dari seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah.

b.

usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum
tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

c.

menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1.

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lain
yang hadir. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam
Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama.
Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akandiputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai
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benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka
Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Independen yang ditunjuk oleh Pemegang
Saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2.

Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk
hadir dalam Rapat yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan
Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang
tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal di Indonesia.

3.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat
Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap
semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi
dalam Rapat
KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 23

1. a.

2.

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan.

b.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf (a) tidak tercapai maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan
pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat kedua.

c.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang
Saham pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam huruf (b)
dan pemanggilan yang harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat
Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat.

d.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

e.

Dalam korum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan. Yang demikian satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan
tentang persyaratan korum Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal termasuk korum Rapat untuk
menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.

-

Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat
kuasa.
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi
Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

-
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3.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.

4.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
pemungutan suara.

5.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

6.

Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7.

-

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

-

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam Rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

-

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi,
jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.

8.

9.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-halyang mempunyai benturan kepentingan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan ;
b.

Korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai
benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham-dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen ;

c.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas tidak dipenuhi, maka Rapat
Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir ; dan

d.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan
waktu penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal.

Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungaan langsung dengan salah satu acara
Rapat yang bersangkutan ; dan
b.

hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki
sedikitnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

c.

menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
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PENGGUNAAN LABA
Pasal 24
1.

a.

Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan beberapa jumlah pendapatan bersih yang belum
terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan ;

b.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RapatUmum Pemegang Saham untuk
memutuskan lain.

2.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba
bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang undang dan Anggaran
Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3.

-

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga
harus ditentukan waktu dan bentuk dividen.

-

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam
DaftarPemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari
Rapat Umum Pemegang Sahamdalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

-

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham. Pasal 21
ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4.

Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup,
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak
untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan
ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan
dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang
diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

6.

Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 di bawah ini, maka
kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun
berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuangan selama kerugian yang dicatat
dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan
Undang Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25

1.

Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana) dan dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.

Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) hanya
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
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3.

Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi
jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4.

Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan
cara dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi Perseroan.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1.

-

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat UmumPemegang Saham, yang dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Saham.

-

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
Indonesia.

2.

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya
Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, besarnyamodal dasar, pengurangan
modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini
cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14
(empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan
tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan

4.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu
dapat Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat
pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat serta untuk
pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan
keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila dihadiri oleh Pemegang
Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
-

5.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Umum Pemegang Saham kedua tidak
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil
keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal.

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) diantaranya yang mempunyai
peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat
kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan
modal tersebut.
-

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan
dari instasi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undangundang dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
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PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 27
1.

2.

-

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham
yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

-

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama
tersebut tidak dicapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri
oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedilit 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh
lebihdari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal.

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu)
diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di
tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PASAL 28

1.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pembubaran
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/ (tiga per empat) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka
paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat
diselenggarakan Rapat kedua yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3
(dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan acara dan syarat yang
sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemenggilan Rapat tersebut-tidak perlu dilakukan
pemberitahuan terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

3.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 2 yang ditentukan tidak tercapai, maka Rapat
ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal.

4.

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

5.

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

6.

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
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7.

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara
dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai
peredaran luas didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat
kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu
kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan
Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum
Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

9.

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para Pemegang Saham, masing-masing akan
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham
yang mereka miliki masing-masing.
PERATURAN PENUTUP
PASAL 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum
Pemegang Saham akan memutuskan.
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XX.
1.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN
SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). FPPS dapat
diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIV
Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan
menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
2.

Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran
keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yang
diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal
27 Oktober 2000.
3.

Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham
dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.
4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang
Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan
KSEI pada tanggal 22 Nopember 2005.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a.

b.

c.

d.

e.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham,
tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam
Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2006 setelah menerima konfirmasi
registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek,
Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi
Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti
kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang
mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan
Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan
saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakuka penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di
KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek
Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir
Penarikan Efek.
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f.

g.
h.

i.
j.
k.

5.

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan
atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang mengelola saham.
Pengalihan Kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek
di KSEI.
Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti
dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan
didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI.
Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham
yang menjadi nasabahnya.
Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan
sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya sahamsaham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di
tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan.
Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus telah mengajukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang ditentukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau agen Penjualan di mana
FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi Badan
Hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan
jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, wajib mencantumkan
pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan
jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.
Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk
menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan
pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.
6.

Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 13 Januari 2006 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal
17 Januari 2006 pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah
melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan
memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan
ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja.
7.

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk
setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 18 Januari 2006.
8.

Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu
FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek
pada:
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PT Bank Mega Tbk
Cabang Tanjung Karang
Jakarta
Atas Nama: PT Danatama Makmur
No. Rek : 01.049.00110.9191.1
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak
yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak
dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus “in good fund” pada tanggal 17 Januari 2006.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan
Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat
pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan
otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari
bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.
9.

Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali
kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari
FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian
Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya
pemesanan. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
akan diberikan langsung oleh Perseroan.
10.

Penjatahan Saham

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000,
Peraturan No. IX.A.7 No. 8 Penjatahan Pasti; Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase
dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
a.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 95%
(sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, termasuk jatah kepada
karyawan Perseroan sebanyak-banyaknya ●●% (●● persen).
Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan
sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi
persyaratan-persyaratan berikut:

b.

1.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;

2.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek,
Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki
saham untuk rekening mereka sendiri; dan

3.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi
Efek, agen Penjualan Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham
yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali
melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan
dicatatkan di Bursa Efek.

Pencatatan Terpusat (Pooling)
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi
ketentuan mengenai penjatahan tetap maka Penjamin Pelaksana Emisi sebagai Manajer
Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:
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Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham dari Pihak Terafiliasi (pemesan yang merupakan
direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari
suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau
pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum
tersebut) dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang
dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Saham yang
dipesan.
Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham dari pihak Terafiliasi dan terdapat sisa Saham yang
jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak
dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

c.

1.

Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi Karyawan Perseroan, sampai
dengan jumlah maksimum ●●% (●● persen) dari Emisi.

2.

Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di
Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah
Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan satuan
perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Saham tersebut
akan tercatat.

3.

Apabila terdapat Saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan
menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi
Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang
tidak dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa
Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

11.

Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi
mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta Addendumnya.
12.

Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya
pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh
para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan.
Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau
tanggal pembatalan Penawaran umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.
Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari kerja ketiga setelah
tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun, yang
dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh
pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal
Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Uang yang hanya dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung
dengan menunjukkan tanda jati diri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian
Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai
tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan
diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk Pemesanan Pembelian
Saham Secara Khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.
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13.

Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi
Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham.
14.

Lain-lain

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian, dengan mengusahakan untuk mengabulkan
sedapat mungkin pemesanan yang sah dalam jumlah kecil atau minimal satu satuan perdagangan.
Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang
dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib
membatalkan pesanan tersebut.
Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham
untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya
diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh
pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara
proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen
Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan
dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan
dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
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XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu perantara
pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Penjamian Pelaksana Emisi
Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual yang dimaksud adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:
PT DANATAMA MAKMUR
Menara Global Lt 15
Jln. Gatot Subroto Kav.27
Jakarta – 12950, Indonesia
Telepon: (021) 527 5002 (General)
Faximile: (021) 5279668
PENJAMIN EMISI EFEK:
(ditentukan kemudian)
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