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OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)  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.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA 
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (‘BEI’).

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Industri Kabel Serat Optik, Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya, Industri Pipa Plastik dan perlengkapannya

Kantor Kedudukan:
Grand Slipi Tower lantai 41 Unit EFG

Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24 RT. 001 RW. 004
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat

Website: www.ccsi.co.id
Email: corsec@ccsi.co.id

Telp.: 021-29865963 Faks.: 021-29865984

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal 
Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, 
yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap 
saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp50.000.000.000,-(lima puluh miliar Rupiah). 

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”),hak atas 
pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor   40  Tahun  2007 
Tentang Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., 
M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar 
Perseroan Nomor AHU-0037423.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor 
AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019, Perseroan menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan 
jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum atau 
sebesar 812.000 (delapan ratus dua belas ribu) lembar saham baru dan menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan pada saat disetujui 
oleh RUPS sebagaimana ternyata dalam Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0037423.AH.01.11.
TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019. 
Dengan adanya penerbitan MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini kepemilikan dari para pemegang saham akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sebesar 7,4% 
(tujuh koma empat persen). 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH
(FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN DALAM MENGHADAPI PERANG HARGA DARI PRODUK KOMPETITOR. KETERANGAN LEBIH LANJUT 
DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA 
INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN 
TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU 
YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR 
DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

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

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2019

JADWAL

PT Valbury Sekuritas Indonesia PT KGI Sekuritas Indonesia PT NISP Sekuritas



PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan 
Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 
Surat No. 018/CCSI-Fin/III/2019 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran 
Umum Saham Perdana Perseroan tertanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya 
(“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek 
Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Permohonan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas                                
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk dari BEI No.: S-02195/BEI.PP1/04-2019 tertanggal 24 April 2019 
dengan lampiran Permohonan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Communication Cable Systems 
Indonesia Tbk yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 April 2019. Apabila 
syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang 
pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan    
No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab 
sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus 
ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.
 
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau 
membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar 
Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik 
langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN 
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN 
UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI 
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN 
SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH 
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN 
SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
Afiliasi : Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah: 
  a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 

kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; 
b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris 

dari pihak tersebut; 
c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih 

anggota Direksi atau Komisaris yang sama; 
d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh 
Perseroan tersebut; 

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

f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama. 
 
 

BAE : Biro Administrasi Efek. 
 
 

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.  
 
 

Bapepam-LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, serta 
Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 
Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 
 
 

   BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau 
sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain 
dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini 
diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta 
Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 
 
 

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Bursa Efek : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, 
dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI. 
 
 

Daftar Pemegang Saham 
(DPS) 

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

Daftar Pemesanan Pembelian 
Saham (DPPS) 

: Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang 
dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham 
yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek. 
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Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan  
No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 
tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum nomor 4, yakni sebagai berikut: 
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:  

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

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

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

 
Formulir Konfirmasi Penjatahan 
Saham (FKPS) 

: Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama 
pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di 
pasar perdana. 
 
 

Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (FPPS) 

: Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang 
Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing 
rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli 
pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin Emisi 
Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham Yang 
Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum. 
 
 

Harga Penawaran : Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalu Penawaran Umum yang 
harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp250,- (dua 
ratus lima puluh Rupiah). 
 
 

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta 
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.  
 
 

Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi 
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut. 
 
 

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa 
yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa. 
 
 

KAP : Berarti Kantor Akuntan Publik. 
 
 

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang 
menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi 
saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian 
Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif. 
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Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang 
berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, 
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang 
rekening yang menjadi nasabahnya. 
 

Manajer Penjatahan : Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas 
penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika 
jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan 
dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7. 
 
 

Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan 
pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum 
itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 
5 (lima) Hari Kerja. 
 
 

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara 
Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik 
bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat 
tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri. 
 
 

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu 
bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama 
menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan 
terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 
 
 

Otoritas Jasa Keuangan atau 
OJK 

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

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek 
dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan 
Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan 
peraturan KSEI. 
 
 

   Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung 
memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh 
Perseroan. 
 
 

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia. 
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Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan  
No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 
tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum nomor 4, yakni sebagai berikut: 
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:  

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

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

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

 
Formulir Konfirmasi Penjatahan 
Saham (FKPS) 

: Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama 
pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di 
pasar perdana. 
 
 

Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham (FPPS) 

: Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang 
Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing 
rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli 
pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin Emisi 
Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham Yang 
Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum. 
 
 

Harga Penawaran : Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalu Penawaran Umum yang 
harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp250,- (dua 
ratus lima puluh Rupiah). 
 
 

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta 
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.  
 
 

Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi 
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut. 
 
 

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa 
yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa. 
 
 

KAP : Berarti Kantor Akuntan Publik. 
 
 

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang 
menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi 
saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian 
Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif. 
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Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang 
berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, 
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang 
rekening yang menjadi nasabahnya. 
 

Manajer Penjatahan : Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas 
penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika 
jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan 
dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7. 
 
 

Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan 
pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum 
itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 
5 (lima) Hari Kerja. 
 
 

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara 
Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik 
bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat 
tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri. 
 
 

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu 
bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama 
menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan 
terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 
 
 

Otoritas Jasa Keuangan atau 
OJK 

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

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek 
dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan 
Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan 
peraturan KSEI. 
 
 

   Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung 
memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh 
Perseroan. 
 
 

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia. 
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Penawaran Umum atau 
Penawaran Umum Perdana 
Saham 

: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh 
Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara 
yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di 
Indonesia. 
 

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu 
pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud 
dalam UUPM. 
 

Penjamin Emisi Efek : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin 
Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan 
dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama 
untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada 
Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta melakukan 
pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan 
melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan 
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, 
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara 
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
 
 

Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 
 
 

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang 
Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. 
 
 

Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang 
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentigan Transaksi Tertentu. 
 
 

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

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

Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 
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Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi 
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas. 
 
 

Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 
 
 

Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 
 
 

Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
 

Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
 

Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek 

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 6 Maret 2019 
yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota 
Administrasi Jakarta Barat, termasuk segala perubahan-perubahannya 
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. 
 
 

Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham 

: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 25 tanggal 6 Maret 2019 
yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Christina 
Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,, 
termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan 
dibuat di kemudian hari. 
 
 

Persetujuan Prinsip Pencatatan 
Efek Bersifat Ekuitas 

: Berarti Surat Persetujuan Permohonan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek 
Bersifat Ekuitas dari BEI No.: S-02195/BEI.PP1/04-2019 tertanggal 24 April 
2019 dengan lampiran Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas 
yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada 
tanggal 24 April 2019. 
 
 

Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI  
No. SP-014/SHM/KSEI/0319 tanggal 19 Maret 2019 yang bermaterai cukup 
dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut 
perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana 
dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari. 
 
 

Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa 
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. 
 
 

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. 
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Penawaran Umum atau 
Penawaran Umum Perdana 
Saham 

: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh 
Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara 
yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di 
Indonesia. 
 

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu 
pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud 
dalam UUPM. 
 

Penjamin Emisi Efek : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin 
Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan 
dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama 
untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada 
Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta melakukan 
pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan 
melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan 
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, 
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara 
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
 
 

Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 
 
 

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang 
Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. 
 
 

Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang 
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentigan Transaksi Tertentu. 
 
 

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

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

Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 
 

   

 
vii 

 

Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi 
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas. 
 
 

Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 
 
 

Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 
 
 

Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
 

Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
 

Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek 

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 24 tanggal 6 Maret 2019 
yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota 
Administrasi Jakarta Barat, termasuk segala perubahan-perubahannya 
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari. 
 
 

Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham 

: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 25 tanggal 6 Maret 2019 
yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Christina 
Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,, 
termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan 
dibuat di kemudian hari. 
 
 

Persetujuan Prinsip Pencatatan 
Efek Bersifat Ekuitas 

: Berarti Surat Persetujuan Permohonan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek 
Bersifat Ekuitas dari BEI No.: S-02195/BEI.PP1/04-2019 tertanggal 24 April 
2019 dengan lampiran Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas 
yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada 
tanggal 24 April 2019. 
 
 

Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI  
No. SP-014/SHM/KSEI/0319 tanggal 19 Maret 2019 yang bermaterai cukup 
dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut 
perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana 
dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari. 
 
 

Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa 
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. 
 
 

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. 
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Perseroan : Berarti PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. 
 
 

Perubahan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek 

: Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek 
terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh 
Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang 
dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. 
 
 

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 
26 UUPM dan Peraturan OJK No.8/2017. 
 
 

Prospektus Awal : Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam 
Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan 
Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan 
namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah 
maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi 
efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang 
belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 
23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. 
 
 

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan 
pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan. 
 
 

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik 
pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang 
Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang 
ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank 
Kustodian. 
 
 

Rekening Penawaran Umum : Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank 
penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor. 
 
 

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM. 
 
 

RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, 
UUPT, dan UUPM. 
 
 

Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus 
Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan 
(portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat 
melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 200.000.000 (dua ratus 
juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal 
Pencatatan. 
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Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta),  yang 
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek 
melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI 
pada Tanggal Pencatatan. 
 
 

SKS : Berarti Surat Kolektif Saham. 
 
 

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal 
mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI 
kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada 
pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 17 Juni 2019. 
 
 

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada 
pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada 
Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal 
Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 17 Juni 2019. 
 
 

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek 
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal 
Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 18 Juni 2019. 
 
 

Tanggal Pengembalian : Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham 
Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin 
Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya 
tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran 
Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, yang dalam hal ini adalah 
tanggal 17 Juni 2019. Bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal 
Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya 
pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana. 
 
 

Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan 
Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer 
Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang DItawarkan bagi setiap 
pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 14 Juni 2019. 
 
 

TDP : Berarti Tanda Daftar Perusahaan. 
 
 

UU Pasar Modal/UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 
Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-
peraturan pelaksanaannya. 
 
 

UU Perseroan Terbatas/UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 
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Perseroan : Berarti PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. 
 
 

Perubahan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek 

: Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek 
terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh 
Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang 
dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. 
 
 

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 
26 UUPM dan Peraturan OJK No.8/2017. 
 
 

Prospektus Awal : Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam 
Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan 
Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan 
namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah 
maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi 
efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang 
belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 
23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. 
 
 

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan 
pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan. 
 
 

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik 
pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang 
Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang 
ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank 
Kustodian. 
 
 

Rekening Penawaran Umum : Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank 
penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor. 
 
 

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM. 
 
 

RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, 
UUPT, dan UUPM. 
 
 

Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus 
Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan 
(portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat 
melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 200.000.000 (dua ratus 
juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal 
Pencatatan. 
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Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta),  yang 
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek 
melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI 
pada Tanggal Pencatatan. 
 
 

SKS : Berarti Surat Kolektif Saham. 
 
 

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal 
mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI 
kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada 
pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 17 Juni 2019. 
 
 

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada 
pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada 
Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal 
Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 17 Juni 2019. 
 
 

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek 
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal 
Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 18 Juni 2019. 
 
 

Tanggal Pengembalian : Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham 
Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin 
Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya 
tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran 
Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, yang dalam hal ini adalah 
tanggal 17 Juni 2019. Bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang 
Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal 
Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya 
pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana. 
 
 

Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan 
Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer 
Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang DItawarkan bagi setiap 
pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 14 Juni 2019. 
 
 

TDP : Berarti Tanda Daftar Perusahaan. 
 
 

UU Pasar Modal/UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 
Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-
peraturan pelaksanaannya. 
 
 

UU Perseroan Terbatas/UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 
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RINGKASAN 
 
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan 
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih 
rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya 
tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari 
laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam 
Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi 
atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, 
yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor 
pembulatan tersebut. 
 
1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN 
 
Perseroan didirikan dengan nama: 
 
PT Siemens Kabel Optik 
Sesuai Akta Perseroan Terbatas “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 66 tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan 
Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor: C2-13687.HT.01.01.TH.95 tanggal 26 Oktober 1995, akta telah didaftarkan 
dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 
1806/A.PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL tanggal 1 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 5 tanggal 16 Januari 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 741 (selanjutnya 
disebut “Akta Pendirian”). 
 
Perubahan Anggaran Dasar: 
 
Berdasarkan hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas 
ditetapkan oleh RUPS perseroan terbatas tersebut.  
 
Perubahan anggaran dasar tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar yang 
memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar 
yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan 
dimaksud yang perlu mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencakup 
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal 
dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta status dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi Perseroan 
Terbatas terbuka atau sebaliknya. Sedangkan perubahan-perubahan lainnya yang tidak mencakup hal-hal seperti telah 
disebutkan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
 
Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan tersebut, sedangkan perubahan anggaran 
dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak 
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Perubahan anggaran 
dasar suatu Perseroan Terbatas, baik yang memerlukan persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan pada Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam 
Berita Negara. 
 
Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, salah 
satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar “PT Siemens Kabel 
Optik” Nomor: 91 tanggal 31 Agustus 2001, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Juni 2001 Nomor: 44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel sebagai pengganti 
dari Tuan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07828 
HT.01.04.TH.2001 tanggal 7 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang 
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Nomor: 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001, serta telah diumumkan dalam 
pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 24 tanggal 22 Maret 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 2863 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 91 tanggal 31 Agustus 2001”, dimana para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: 
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA 

 
Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, 
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 
tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut 
“Anggaran Dasar”) 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat 
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. 
Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 
2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 
Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 04 
Maret 2019”). 
 
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) menyetujui rencana 
Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran 
Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) menyetujui perubahan status 
Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan 
menjadi:  
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk 

 
Serta (iii) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham 
baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus 
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya 
para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih 
dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal tersebut di atas; (iv) menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock 
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang 
akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang 
berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
pasar modal; (v) Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan); -Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan 
ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham 
baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and 
Employee Stock Option Plan) tersebut; (vi) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah 
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RINGKASAN 
 
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan 
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih 
rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya 
tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari 
laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam 
Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi 
atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, 
yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor 
pembulatan tersebut. 
 
1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN 
 
Perseroan didirikan dengan nama: 
 
PT Siemens Kabel Optik 
Sesuai Akta Perseroan Terbatas “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 66 tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan 
Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor: C2-13687.HT.01.01.TH.95 tanggal 26 Oktober 1995, akta telah didaftarkan 
dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 
1806/A.PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL tanggal 1 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 5 tanggal 16 Januari 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 741 (selanjutnya 
disebut “Akta Pendirian”). 
 
Perubahan Anggaran Dasar: 
 
Berdasarkan hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas 
ditetapkan oleh RUPS perseroan terbatas tersebut.  
 
Perubahan anggaran dasar tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar yang 
memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar 
yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan 
dimaksud yang perlu mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencakup 
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal 
dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta status dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi Perseroan 
Terbatas terbuka atau sebaliknya. Sedangkan perubahan-perubahan lainnya yang tidak mencakup hal-hal seperti telah 
disebutkan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
 
Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan tersebut, sedangkan perubahan anggaran 
dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak 
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Perubahan anggaran 
dasar suatu Perseroan Terbatas, baik yang memerlukan persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan pada Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam 
Berita Negara. 
 
Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, salah 
satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar “PT Siemens Kabel 
Optik” Nomor: 91 tanggal 31 Agustus 2001, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Juni 2001 Nomor: 44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel sebagai pengganti 
dari Tuan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07828 
HT.01.04.TH.2001 tanggal 7 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang 
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Nomor: 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001, serta telah diumumkan dalam 
pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 24 tanggal 22 Maret 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 2863 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 91 tanggal 31 Agustus 2001”, dimana para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: 
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA 

 
Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, 
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 
tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut 
“Anggaran Dasar”) 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat 
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. 
Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 
2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 
Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 04 
Maret 2019”). 
 
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) menyetujui rencana 
Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran 
Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) menyetujui perubahan status 
Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan 
menjadi:  
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk 

 
Serta (iii) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham 
baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus 
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya 
para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih 
dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal tersebut di atas; (iv) menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock 
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang 
akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang 
berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
pasar modal; (v) Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan); -Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan 
ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham 
baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and 
Employee Stock Option Plan) tersebut; (vi) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah 
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dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini 
serta saham-saham dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk 
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (vii) menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; (viii) 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua 
ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/PJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk 
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (ix) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada 
Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan), termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk 
mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa 
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. mendaftarkan 
saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; c. menandatangani semua perjanjian dan akta-
akta yang berhubungan dengan  Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut; d. hal-
hal lain yang berkaitan; dan (x) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk 
menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang 
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran 
Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama 
pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan). 
 
 
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, struktur modal dan 
susunan pemegang saham Perseroan adalah: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
   

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  
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3. PENAWARAN UMUM 
 

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru. 
Nilai Nominal :  Rp100,- (seratus Rupiah). 
Harga Penawaran : Rp250,-. 
Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp50.000.000.000,. (lima puluh miliar Rupiah) 
Tanggal Penawaran Umum : 11 Juni  – 12 Juni 2019. 
Tanggal Pencatatan di BEI : 18 Juni 2019. 
 
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama 
yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan 
Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah 
Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 200.000.000 20.000.000.000 20,0 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MESOP 
 
Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable 
Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., 
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta 
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019, Peraturan No. IX.A.7 dan Surat Keputusan Direksi No. 
93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019 ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat 
dialokasikan saham jatah pasti sebanyak sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) kepada karyawan 
Perseroan dari seluruh saham baru. Berikut adalah struktur Permodalan Perseroan dengan mempertimbangkan 
program ESA pada penawaran umum: 
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dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini 
serta saham-saham dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk 
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (vii) menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; (viii) 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua 
ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/PJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk 
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (ix) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada 
Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan), termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk 
mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa 
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. mendaftarkan 
saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; c. menandatangani semua perjanjian dan akta-
akta yang berhubungan dengan  Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut; d. hal-
hal lain yang berkaitan; dan (x) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk 
menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang 
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran 
Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama 
pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan). 
 
 
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, struktur modal dan 
susunan pemegang saham Perseroan adalah: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
   

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  
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3. PENAWARAN UMUM 
 

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru. 
Nilai Nominal :  Rp100,- (seratus Rupiah). 
Harga Penawaran : Rp250,-. 
Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp50.000.000.000,. (lima puluh miliar Rupiah) 
Tanggal Penawaran Umum : 11 Juni  – 12 Juni 2019. 
Tanggal Pencatatan di BEI : 18 Juni 2019. 
 
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama 
yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan 
Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah 
Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 200.000.000 20.000.000.000 20,0 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MESOP 
 
Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable 
Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., 
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta 
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019, Peraturan No. IX.A.7 dan Surat Keputusan Direksi No. 
93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019 ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat 
dialokasikan saham jatah pasti sebanyak sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) kepada karyawan 
Perseroan dari seluruh saham baru. Berikut adalah struktur Permodalan Perseroan dengan mempertimbangkan 
program ESA pada penawaran umum: 
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Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 199.188.000 19.918.800.000 19,9 
ESA - - - 812.000 81.200.000 0,1 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen  (Management and Employee 
Stock Option Plan/MESOP) 
 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di 
Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah 
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan 
perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 
0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019, Perseroan menyetujui pemberian hak opsi dalam program 
MESOP yang dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 
10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan pada saat disetujui oleh RUPS 
sebagaimana ternyata dalam Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., 
M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor AHU-
0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0037423.AH.01.11.TAHUN 
2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor 
AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019 (“Hak Opsi”). Struktur permodalan perseroan setelah Penawaran 
Umum ini dengan asumsi seluruh manajemen dan karyawan melaksanakan MESOP yang dimilikinya adalah sebagai 
berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penerbitan MESOP Sesudah Penerbitan MESOP 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 39,2 392.267.136 39.226.713.600 36,3 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
Masyarakat 200.000.000 20.000.000.000 20,0 200.000.000 20.000.000.000 18,5 
MESOP - - - 80.000.000 8.000.000.000 7,4 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 1.080.000.000 108.000.000.000 100,0 
Portepel 2.200.000.000 220.000.000.000  2.120.000.000 212.000.000.000  
 
Dengan adanya penerbitan MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini kepemilikan dari para pemegang saham 
dapat terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen). 
 
Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini 
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4. RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek 
akan digunakan: 
 
1. Sekitar 93% akan dipergunakan untuk belanja modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk 

mengembangkan proyek fiber optic submarine cable (“Proyek FO Submarine”) yang akan dilaksanakan pada 
periode 2019-2020. Belanja modal yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada pembangunan serat optik 
pasif dimana kabel serat optik tersebut berasal dari persediaan dan hasil produksi internal Perseroan; yang mana 
transaksi dilakukan dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi dengan Perseroan).  

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengoperasian Proyek FO Submarine tersebut yang 
meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, perlengkapan kantor, akomodasi 
dan transportasi.  

 
Selain menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari 
arus kas internal Perseroan dan pinjaman bank. 
 
Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil 
Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat 
memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 
 
5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik 
lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
i. Kegiatan usaha utama: 

 
a.  industri kabel serat optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik. 
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau 
aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan 
rendah/menengah/tinggi. 

c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang 
dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung plastik dan 
perlengkapan pipa. 

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan 
atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan 
menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas 
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang 
mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk 
pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vokal lainnya 
yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa 
berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan 
jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang 
menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui 
operator infrastruktur dengan kabel.  Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang 
dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa, termasuk kegiatan 
sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau 
melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN), serta juga kegiatan 
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio 
trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 
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Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 199.188.000 19.918.800.000 19,9 
ESA - - - 812.000 81.200.000 0,1 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen  (Management and Employee 
Stock Option Plan/MESOP) 
 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di 
Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah 
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan 
perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 
0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019, Perseroan menyetujui pemberian hak opsi dalam program 
MESOP yang dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 
10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan pada saat disetujui oleh RUPS 
sebagaimana ternyata dalam Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., 
M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor AHU-
0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0037423.AH.01.11.TAHUN 
2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor 
AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019 (“Hak Opsi”). Struktur permodalan perseroan setelah Penawaran 
Umum ini dengan asumsi seluruh manajemen dan karyawan melaksanakan MESOP yang dimilikinya adalah sebagai 
berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penerbitan MESOP Sesudah Penerbitan MESOP 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 39,2 392.267.136 39.226.713.600 36,3 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
Masyarakat 200.000.000 20.000.000.000 20,0 200.000.000 20.000.000.000 18,5 
MESOP - - - 80.000.000 8.000.000.000 7,4 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 1.080.000.000 108.000.000.000 100,0 
Portepel 2.200.000.000 220.000.000.000  2.120.000.000 212.000.000.000  
 
Dengan adanya penerbitan MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini kepemilikan dari para pemegang saham 
dapat terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen). 
 
Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini 
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4. RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek 
akan digunakan: 
 
1. Sekitar 93% akan dipergunakan untuk belanja modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk 

mengembangkan proyek fiber optic submarine cable (“Proyek FO Submarine”) yang akan dilaksanakan pada 
periode 2019-2020. Belanja modal yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada pembangunan serat optik 
pasif dimana kabel serat optik tersebut berasal dari persediaan dan hasil produksi internal Perseroan; yang mana 
transaksi dilakukan dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi dengan Perseroan).  

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengoperasian Proyek FO Submarine tersebut yang 
meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, perlengkapan kantor, akomodasi 
dan transportasi.  

 
Selain menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari 
arus kas internal Perseroan dan pinjaman bank. 
 
Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil 
Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat 
memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 
 
5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik 
lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
i. Kegiatan usaha utama: 

 
a.  industri kabel serat optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik. 
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau 
aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan 
rendah/menengah/tinggi. 

c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang 
dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung plastik dan 
perlengkapan pipa. 

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan 
atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan 
menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas 
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang 
mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk 
pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vokal lainnya 
yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa 
berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan 
jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang 
menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui 
operator infrastruktur dengan kabel.  Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang 
dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa, termasuk kegiatan 
sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau 
melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN), serta juga kegiatan 
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio 
trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 
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f. instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik 
untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan 
rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan 
raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g. instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada 
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. 
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi 
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit 
dan sejenisnya.  Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi. 

 
 

ii. kegiatan usaha penunjang : 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan -kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. 
 

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF 
 
Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya 
dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan fasilitas produksinya. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif 
sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan 
kompetitif dibandingkan para pesaingnya. 
 
Berikut adalah beberapa keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan: 
 

1. Perseroan memiliki fondasi yang kuat yang dibangun oleh Siemens dan Corning 
2. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang handal. 
3. Industri yang berkembang pesat didorong oleh pembangunan infrastruktur telekomunikasi besar-besaran 

untuk memenuhi target Pemerintah 
4. Basis pelanggan yang solid, reputasi yang baik, dan produk berkualitas tinggi. 
5. Perseroan mencatatkan pertumbuhan bisnis yang stabil 
6. Perseroan menawarkan produk dan jasa yang lengkap dengan tingkat kehandalan dan performansi yang 

tinggi. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. 
 
7. STRATEGI USAHA 
 
Perseroan tetap konsisten mempertahankan kualitas tinggi produk yang memberikan ketenangan pikiran (peace of 
mind). Pelanggan Perseroan yang sekarang secara terus menerus diberikan update Informasi terbaru terkait dengan 
perkembangan teknologi dan produk-produk baru yang dihasilkan perusahaan. Perseroan juga melakukan pelatihan 
terhadap insinyur-insinyur yang baru dalam organisasi pelanggan. 

 
Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. 
 
8. FAKTOR RISIKO 
 
Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya: 
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Risiko Utama 
 
Risiko Perseroan dalam Menghadapi Perang Harga dari Produk Kompetitor 
 
A.  Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan 
 

1. Risiko Nilai Tukar 
2. Risiko Pekerja dan Komunitas Lokal 
3. Risiko Bencana Alam 

 
B.  Risiko Umum 
 

1. Risiko Likuiditas 
2. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Standar Industri 

 
 
C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 
 

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini 
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
3. Pembagian Dividen 

 
Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 

 
9. KEBIJAKAN DIVIDEN 

 
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan 
sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. 
 
Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan 
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun 
keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan 
pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah 
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian 
dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus 
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab 
secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang 
saham. 
 
Apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif, setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen 
Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh 
persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh 
pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi 
keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
 
Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas 
dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. 
Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai 
dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. 
 
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada 
pemegang saham. 
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f. instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik 
untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan 
rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan 
raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g. instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada 
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. 
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi 
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit 
dan sejenisnya.  Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi. 
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1. Perseroan memiliki fondasi yang kuat yang dibangun oleh Siemens dan Corning 
2. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang handal. 
3. Industri yang berkembang pesat didorong oleh pembangunan infrastruktur telekomunikasi besar-besaran 

untuk memenuhi target Pemerintah 
4. Basis pelanggan yang solid, reputasi yang baik, dan produk berkualitas tinggi. 
5. Perseroan mencatatkan pertumbuhan bisnis yang stabil 
6. Perseroan menawarkan produk dan jasa yang lengkap dengan tingkat kehandalan dan performansi yang 

tinggi. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. 
 
7. STRATEGI USAHA 
 
Perseroan tetap konsisten mempertahankan kualitas tinggi produk yang memberikan ketenangan pikiran (peace of 
mind). Pelanggan Perseroan yang sekarang secara terus menerus diberikan update Informasi terbaru terkait dengan 
perkembangan teknologi dan produk-produk baru yang dihasilkan perusahaan. Perseroan juga melakukan pelatihan 
terhadap insinyur-insinyur yang baru dalam organisasi pelanggan. 
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Risiko Utama 
 
Risiko Perseroan dalam Menghadapi Perang Harga dari Produk Kompetitor 
 
A.  Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan 
 

1. Risiko Nilai Tukar 
2. Risiko Pekerja dan Komunitas Lokal 
3. Risiko Bencana Alam 

 
B.  Risiko Umum 
 

1. Risiko Likuiditas 
2. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Standar Industri 

 
 
C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 
 

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini 
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
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Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 

 
9. KEBIJAKAN DIVIDEN 

 
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan 
sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. 
 
Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan 
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun 
keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan 
pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah 
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian 
dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus 
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab 
secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang 
saham. 
 
Apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif, setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen 
Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh 
persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh 
pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi 
keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
 
Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas 
dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. 
Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai 
dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. 
 
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada 
pemegang saham. 
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10. PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS 
PERSEROAN 

 
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, 
perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat 
lainnya. 
 
Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini  bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang 
tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan 
peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan maupun tempat 
lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak 
menerima somasi dari pihak manapun. 
 

11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
 
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi 
keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Data-data 
keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dan ditandatangani oleh Poltak Situmorang, CPA sebagai 
Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang disajikan sebagai angka-angka 
komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, 
(b) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana 
penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan 
untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan. 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

ASET 
   ASET LANCAR 

   Kas dan setara kas 27.099.037 39.453.582 10.200.524 
Investasi sementara 823.406 1.000.000 - 
Piutang usaha - pihak ketiga 61.290.513 51.572.610 53.876.111 
Piutang lain-lain 269.515 151.333 17.693.092 
Persediaan 111.687.649 129.197.947 65.631.729 
Uang muka  7.753.122 3.906.270 8.259.261 
Biaya dibayar di muka 1.774.284 3.411.992 620.101 
Pajak dibayar di muka 1.565.260 1.944.354 - 
JUMLAH ASET LANCAR 212.262.785 230.638.088 156.280.818 

    
ASET TIDAK LANCAR 

   Aset tetap – neto 133.742.596 135.988.456 117.582.763 
Aset tak berwujud 119.907 161.768 152.046 
Aset pajak tangguhan 421.170 726.859 569.176 
Garansi bank dan deposit 918.565 3.028.132 1.896.039 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 135.202.238 139.905.215 120.200.024 
JUMLAH ASET  347.465.023 370.543.303 276.480.842 
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(dalam ribuan Rupiah) 
Keterangan 31 Desember 
 2018 2017 2016 
LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Pinjaman bank jangka pendek - 5.000.000 9.075.552 
Utang usaha - pihak ketiga 46.406.342 57.862.381 37.510.799 
Utang lain-lain 68.240 152.894 40.992 
Utang pajak 6.542.499 582.413 986.872 
Uang muka diterima 34.197.293 64.266.497 10.516.603 
Beban masih harus dibayar 5.801.367 9.540.566 10.746.855 
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:    
- Utang bank jangka panjang 9.457.445 9.346.336 6.341.102 
- Utang pembelian kredit 103.048 257.235 242.681 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PENDEK 102.576.234 147.008.322 75.461.456 
 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pinjaman bank jangka panjang 13.122.625 22.619.835 16.191.529 
Utang  pembelian kredit - 103.048 263.390 
Liabilitas imbalan kerja 8.575.436 7.996.456 5.072.197 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PANJANG 21.698.061 30.719.339 21.527.116 
JUMLAH LIABILITAS 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
 Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
 Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba (rugi) - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
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JUMLAH LIABILITAS 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
 Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
 Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba (rugi) - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 
Beban pokok pendapatan  (340.778.737) (199.930.315) (171.786.000) 
LABA BRUTO 104.215.167 56.335.134 43.242.085 
Beban penjualan (5.458.408) (3.765.929) (4.334.228) 
Beban umum dan administrasi (27.048.691) (21.562.109) (18.434.945) 
Pendapatan operasi lain 653.125 681.486 1.559.052 
Beban operasi lain (25.338.136) (4.548.181) (4.414.236) 
LABA SEBELUM PAJAK 47.023.057 27.140.401 17.617.728 
PENGHASILAN(BEBAN) 
PAJAK    
Pajak Kini (12.062.933) (6.874.838) (4.975.940) 
Pajak tangguhan (27.106) (252.603) (33.981) 
Total beban pajak, neto (12.090.039) (7.127.441) (5.009.921) 
LABA TAHUN BERJALAN 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN    
Pos yang tidak direklasifikasi ke 
laba rugi: 
- Surplus revaluasi aset tetap (5.393.681) (5.458.730) 50.332.182 
- Pengukuran kembali atas 

program imbalan pasti 1.114.332 (1.641.144) 1.260.760 
- Pajak penghasilan terkait (278.583) 410.286 (315.190) 
Total penghasilan komprehensif 
Lain (4.557.932) (6.689.588) 51.277.752 
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN  30.375.086 13.323.372 63.885.559 
LABA PER SAHAM DASAR 43,7 0,13 0,08 
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I. PENAWARAN UMUM 
 
Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang 
merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 
20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, 
yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran 
sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru 
(“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian 
Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp50.000.000.000,-(lima puluh miliar 
Rupiah).  
 
Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas 
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas 
pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 
52 ayat 1 UUPT.  
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 
yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Kemenkumham Nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar 
Perseroan Nomor AHU-0037423.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di 
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019, Perseroan 
menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan 
jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang ditawarkan/dijual 
kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum atau sebesar 5.000.000 (lima juta) lembar saham baru dan menyetujui 
untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and 
Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh 
Perseroan pada saat disetujui oleh RUPS sebagaimana ternyata dalam Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 yang 
dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan 
dari Kemenkumham Nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar Perseroan Nomor 
AHU-0037423.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem 
Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019. Dengan adanya penerbitan 
MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini kepemilikan dari para pemegang saham akan terdilusi hingga 
sebanyak-banyaknya sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen).  
 

 
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. 

 
Kegiatan Usaha Utama: 

Industri Kabel Serat Optik, Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya, Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya 
 

Kantor Kedudukan: 
Grand Slipi Tower lantai 41 Unit EFG 

Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24 RT. 001 RW. 004 
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat 

 
Website: www.ccsi.co.id 

Telp.: 021-29865963 Faks.: 021-29865984 
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RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN DALAM MENGHADAPI PERANG HARGA DARI 
PRODUK KOMPETITOR. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO. 
 

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM 
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN 
MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG 
DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM 
PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK 
MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT 
MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM 
PERSEROAN AKAN TERJAGA. 
 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, struktur modal dan 
susunan pemegang saham Perseroan adalah: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
   

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  
 
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama 
yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal 
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan 
Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah 
Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000  3.200.000.000 320.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor       
PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 200.000.000 20.000.000.000 20,0 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MESOP 
 
A. Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable 
Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., 
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta 
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telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam 
suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti sebanyak sebesar 0,41% (nol koma empat 
puluh satu persen) kepada karyawan Perseroan dari seluruh saham baru. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019., maka saham yang dialokasikan 
untuk Program ESA (“Saham Penghargaan”) adalah sebanyak sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) 
dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah  812.000 (delapan 
ratus dua belas ribu) saham. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Dalam Program 
ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya 
disebut Peserta Progam ESA), dengan penetapan alokasi saham yang ditentukan oleh Direksi dan dengan 
menimbang jabatan, kinerja, sumbangsih peranan masing-masing peserta Program ESA terhadap Perseroan. Saham 
penghargaan dialokasikan oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham dalam Program ESA 
merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. 
 
Tujuan Utama Pelaksanaan Program ESA 
   

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (sense of belonging). 
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan. 
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada 

karyawan baru. 
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan. 

 
Persyaratan Peserta Program ESA 
 
Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program ESA adalah karyawan yang 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Karyawan tetap Perseroan.  
 Karyawan tetap sebagaimana dimaksud di atas tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat 

implementasi Program ESA. 
 
Total jumlah karyawan Perseroan yang akan diikutsertakan dalam Program ESA adalah sebanyak-sebanyaknya 140 
(seratus empat puluh) orang. Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan oleh 
Perseroan dan karyawan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia 
dan General Affair. 
 
Ketentuan Program ESA 
 
Sesuai dengan hal yang tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No.93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019, 
maka ketentuan Program ESA adalah sebagai berikut: 
 

1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. 
2. Saham yang dialokasikan kepada para peserta program ESA yang memenuhi persyaratan kriteria 

sebagaimana disebutkan di sini adalah atas nama masing-masing peserta. 
3. Saham yang dimiliki oleh para peserta program ESA memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan 

terhitung sejak Tanggal Pencatatan.  
4. Peserta program ESA dikenakan biaya atas kepemilikan saham program ESA sebesar 70% (tujuh puluh 

persen) dari Harga Penawaran. 
5. Jumlah maksimum saham yang akan dialokasikan untuk program ESA adalah 2,5% (dua koma lima persen) 

dari total saham baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau setara 
dengan 5 juta lembar saham  
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dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan 
Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah 
Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000  3.200.000.000 320.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor       
PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 200.000.000 20.000.000.000 20,0 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
Sesuai dengan keputusan RUPS Perseroan akan melaksanakan program ESA dan MESOP 
 
A. Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA) 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable 
Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., 
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta 
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telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam 
suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti sebanyak sebesar 0,41% (nol koma empat 
puluh satu persen) kepada karyawan Perseroan dari seluruh saham baru. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019., maka saham yang dialokasikan 
untuk Program ESA (“Saham Penghargaan”) adalah sebanyak sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) 
dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah  812.000 (delapan 
ratus dua belas ribu) saham. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Dalam Program 
ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya 
disebut Peserta Progam ESA), dengan penetapan alokasi saham yang ditentukan oleh Direksi dan dengan 
menimbang jabatan, kinerja, sumbangsih peranan masing-masing peserta Program ESA terhadap Perseroan. Saham 
penghargaan dialokasikan oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham dalam Program ESA 
merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. 
 
Tujuan Utama Pelaksanaan Program ESA 
   

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (sense of belonging). 
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan. 
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada 

karyawan baru. 
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan. 

 
Persyaratan Peserta Program ESA 
 
Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program ESA adalah karyawan yang 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Karyawan tetap Perseroan.  
 Karyawan tetap sebagaimana dimaksud di atas tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat 

implementasi Program ESA. 
 
Total jumlah karyawan Perseroan yang akan diikutsertakan dalam Program ESA adalah sebanyak-sebanyaknya 140 
(seratus empat puluh) orang. Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan oleh 
Perseroan dan karyawan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia 
dan General Affair. 
 
Ketentuan Program ESA 
 
Sesuai dengan hal yang tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No.93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019, 
maka ketentuan Program ESA adalah sebagai berikut: 
 

1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. 
2. Saham yang dialokasikan kepada para peserta program ESA yang memenuhi persyaratan kriteria 

sebagaimana disebutkan di sini adalah atas nama masing-masing peserta. 
3. Saham yang dimiliki oleh para peserta program ESA memiliki lock-up period selama 12 (dua belas) bulan 

terhitung sejak Tanggal Pencatatan.  
4. Peserta program ESA dikenakan biaya atas kepemilikan saham program ESA sebesar 70% (tujuh puluh 

persen) dari Harga Penawaran. 
5. Jumlah maksimum saham yang akan dialokasikan untuk program ESA adalah 2,5% (dua koma lima persen) 

dari total saham baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau setara 
dengan 5 juta lembar saham  
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6. Karyawan dengan tingkat jabatan lebih tinggi akan diberikan alokasi saham yang lebih besar. 
 
Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang 
saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut: 
 

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 
b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan 
c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. 

 
Prosedur Pelaksanaan Program ESA 
 

a. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. 
b. Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan adalah harga Saham 

Penghargaan dalam Program ESA ini yang mana adalah sebesar 30% dari Harga Penawaran. Biaya-biaya 
lain yang akan timbul sehubungan dengan program ESA selain dari beban pembelian Saham Penghargaan 
sebesar 70% dari Harga Penawaran tersebut akan ditanggung oleh Peserta Program ESA. 

c. Pajak Penghasilan atas Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku 
sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari Peserta Program ESA, yakni sebagai berikut: 
- Sebagian biaya Program ESA yang ditanggung oleh Perseroan merupakan remunerasi yang diterima 

oleh Peserta Program ESA, dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada 
Peserta Program ESA.  

- Selanjutnya setelah periode lock-up dalam Program ESA berakhir, Peserta Program ESA dapat 
melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan 
penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: 
1) Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi. 
2) Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan 

dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan 
tarif yang berlaku. 

 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program 
ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan 
sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 199.188.000 19.918.800.000 19,9 
ESA - - - 812.000 81.200.000 0,1 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
 
B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen  (Management and Employee Stock Option 
Plan/MESOP) 
 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di 
Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah 
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan 
perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 
0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019, Perseroan menyetujui pemberian hak opsi dalam program 
MESOP yang dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 
10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan pada saat disetujui oleh RUPS 
sebagaimana ternyata dalam Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., 
M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor AHU-
0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0037423.AH.01.11.TAHUN 
2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor 
AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019 (“Hak Opsi”). 
 
Tujuan dan Ketentuan MESOP 
 
Sesuai dengan hal yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No. 93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019., maka 
tujuan dan ketentuan program MESOP ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Program MESOP merupakan program insentif yang bertujuan agar memberikan motivasi sehingga kinerja 
manajemen Perseroan dapat mencapai target pertumbuhan dan Key Performance Indicators yang diinginkan 
oleh pemegang saham Perseroan. 

2. Sesuai dengan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham 
Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 
Kep   -00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018, manajemen dan karyawan yang berhak dapat pada 
satu saat yang ditentukan dapat membeli saham perusahaan dengan nilai 10% (sepuluh persen) lebih 
rendah dari harga pasar. 

3. Opsi pada program MESOP ini akan diberikan kepada manajemen dan karyawan tetap Perseroan.  
4. Direksi akan menentukan tanggal pelaksanaan MESOP paling lambat satu tahun setelah Penawaran Umum 

Perdana Saham Perseroan. 
 
Manajemen yang dimaksud di atas adalah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat 
penerbitan Hak Opsi namun tidak termasuk Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi. 
 
Tata Cara Program MESOP 
 

1. Peserta program MESOP yang berhak menerima Hak Opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi 
Perseroan 14 Hari Kalender sebelum tanggal distribusi Hak Opsi setiap tahap.  

2. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari peserta program 
MESOP.  

3. Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas 
Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini beserta saham hasil konversi Hak Opsi dari Program 
MESOP, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, 
hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM. 

4. Saham Perseroan hasil konversi atas Hak Opsi Program MESOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek 
Indonesia. 

5. Prosedur dan tata cara Program MESOP lebih lanjut akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan 
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Periode Pelaksanaan Program MESOP 
 
Periode Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada 
ketentuan Pasal V.2 butir V.2.1 Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain 
Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 
Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi 
Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. 
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6. Karyawan dengan tingkat jabatan lebih tinggi akan diberikan alokasi saham yang lebih besar. 
 
Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang 
saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut: 
 

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 
b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan 
c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. 

 
Prosedur Pelaksanaan Program ESA 
 

a. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. 
b. Biaya sehubungan Program ESA yang dilaksanakan akan menjadi beban Perseroan adalah harga Saham 

Penghargaan dalam Program ESA ini yang mana adalah sebesar 30% dari Harga Penawaran. Biaya-biaya 
lain yang akan timbul sehubungan dengan program ESA selain dari beban pembelian Saham Penghargaan 
sebesar 70% dari Harga Penawaran tersebut akan ditanggung oleh Peserta Program ESA. 

c. Pajak Penghasilan atas Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku 
sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari Peserta Program ESA, yakni sebagai berikut: 
- Sebagian biaya Program ESA yang ditanggung oleh Perseroan merupakan remunerasi yang diterima 

oleh Peserta Program ESA, dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada 
Peserta Program ESA.  

- Selanjutnya setelah periode lock-up dalam Program ESA berakhir, Peserta Program ESA dapat 
melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan 
penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: 
1) Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi. 
2) Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan 

dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan 
tarif yang berlaku. 

 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program 
ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan 
sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,0 392.267.136 39.226.713.600 39,2 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,5 203.866.432 20.386.643.200 20,4 
Masyarakat - - - 199.188.000 19.918.800.000 19,9 
ESA - - - 812.000 81.200.000 0,1 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  800.000.000 80.000.000.000 100,0 1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 
Portepel 2.400.000.000 240.000.000.000  2.200.000.000 220.000.000.000  
 
 
B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen  (Management and Employee Stock Option 
Plan/MESOP) 
 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di 
Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah 
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan 
perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 Maret 2019 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 
0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019, Perseroan menyetujui pemberian hak opsi dalam program 
MESOP yang dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 
10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan pada saat disetujui oleh RUPS 
sebagaimana ternyata dalam Nomor 11 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., 
M.HUM., M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor AHU-
0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 Daftar Perseroan Nomor AHU-0037423.AH.01.11.TAHUN 
2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor 
AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019 (“Hak Opsi”). 
 
Tujuan dan Ketentuan MESOP 
 
Sesuai dengan hal yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No. 93/CCSI-FIN/IV/2019 tanggal 4 April 2019., maka 
tujuan dan ketentuan program MESOP ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Program MESOP merupakan program insentif yang bertujuan agar memberikan motivasi sehingga kinerja 
manajemen Perseroan dapat mencapai target pertumbuhan dan Key Performance Indicators yang diinginkan 
oleh pemegang saham Perseroan. 

2. Sesuai dengan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham 
Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 
Kep   -00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018, manajemen dan karyawan yang berhak dapat pada 
satu saat yang ditentukan dapat membeli saham perusahaan dengan nilai 10% (sepuluh persen) lebih 
rendah dari harga pasar. 

3. Opsi pada program MESOP ini akan diberikan kepada manajemen dan karyawan tetap Perseroan.  
4. Direksi akan menentukan tanggal pelaksanaan MESOP paling lambat satu tahun setelah Penawaran Umum 

Perdana Saham Perseroan. 
 
Manajemen yang dimaksud di atas adalah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat 
penerbitan Hak Opsi namun tidak termasuk Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi. 
 
Tata Cara Program MESOP 
 

1. Peserta program MESOP yang berhak menerima Hak Opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi 
Perseroan 14 Hari Kalender sebelum tanggal distribusi Hak Opsi setiap tahap.  

2. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari peserta program 
MESOP.  

3. Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas 
Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini beserta saham hasil konversi Hak Opsi dari Program 
MESOP, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, 
hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek 
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM. 

4. Saham Perseroan hasil konversi atas Hak Opsi Program MESOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek 
Indonesia. 

5. Prosedur dan tata cara Program MESOP lebih lanjut akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan 
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Periode Pelaksanaan Program MESOP 
 
Periode Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada 
ketentuan Pasal V.2 butir V.2.1 Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain 
Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 
Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi 
Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. 
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Direksi akan menentukan periode pelaksanaan MESOP paling lambat satu tahun setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham Perseroan. 
 
Hak-Hak Pemegang MESOP 
 

1. Hak Opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal penerbitannya (option life) dengan mengacu kepada ketentuan pasal 4 ayat (1) butir b Peraturan 
OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka tanpa Memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterbitkan pada tanggal. 

2. Setiap 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan 
ditebitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan. 

3. Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya 
dalam vesting period pemegang Hak Opsi belum dapat menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham 
Perseroan sampai berakhirnya masa tunggu terhitung sejak penerbitan hak opsi, dimana pada masa tunggu 
tersebut pemegang hak opsi belum dapat melaksanakan hak opsinya sampai dengan berakhirnya masa 
tunggu tersebut (vesting period). 

 
Harga Pelaksanaan Program MESOP 
 
Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan 
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT 
Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018, yakni sekurang-kurangnya 90% 
(sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 
(dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek Indonesia sebelum permohonan pencatatan hasil 
pelaksanaan MESOP disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia. 
 
Aspek Perpajakan dalam Program MESOP 
 
Dalam program MESOP, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang 
menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP mengunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan 
membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan 
Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan 
perpajakan sebagai berikut: 
 

a) Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 
0,1% dari nilai transaksi 

b) Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari 
capital gain yang diterima oleh Perserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang 
berlaku. 

 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini serta 
pelaksanaan MESOP di masa yang akan datang, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan 
sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum pelaksanaan MESOP dan sesudah Penawaran Umum 
Perdana Saham dan pelaksanaan MESOP secara proforma adalah sebagai berikut: 
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Keterangan 
Sebelum Penerbitan MESOP Sesudah Penerbitan MESOP 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 39,2 392.267.136 39.226.713.600 36,3 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
Masyarakat 200.000.000 20.000.000.000 20,0 200.000.000 20.000.000.000 18,5 
MESOP - - - 80.000.000 8.000.000.000 7,4 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 1.080.000.000 108.000.000.000 100,0 
Portepel 2.200.000.000 220.000.000.000  2.120.000.000 212.000.000.000  
 
Dengan adanya penerbitan MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini kepemilikan dari para pemegang saham 
dapat terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen). 
 
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI 
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak sebesar 
200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh 
saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 800.000.000 
(delapan ratus juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik: 
 
1. PT Grahatama Kreasibaru sebanyak 392.267.136 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh 

ribu seratus tiga puluh enam) saham;  
2. PT Milenia Prosperindo Optima sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu 

empat ratus tiga puluh dua) saham; dan 
3. PT Saptadaya Bumitama Persada sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam 

ribu empat ratus tiga puluh dua) 
 
Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.000.000.000 (satu 
miliar) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah 
Penawaran Umum Perdana Saham ini. 
 
Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan 
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh 
BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing 
pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat 
pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah 
diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. 
 
PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM 
 
Sehubungan dengan: 
 
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan 

Sebelum Penawaran Umum tertanggal 21 Juni 2017 (“POJK No. 25/2017”). 
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems 

Indonesia Nomor: 42 tertanggal 18 Desember 2018 yang telah dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., 
M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 19 Desember 2018, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem 
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU-AH.01.03-0277573 tertanggal 19 Desember 2018 perihal Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Communication Cable Systems Indonesia, dan telah didaftarkan 
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Direksi akan menentukan periode pelaksanaan MESOP paling lambat satu tahun setelah Penawaran Umum Perdana 
Saham Perseroan. 
 
Hak-Hak Pemegang MESOP 
 

1. Hak Opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 2 (dua) tahun sejak 
tanggal penerbitannya (option life) dengan mengacu kepada ketentuan pasal 4 ayat (1) butir b Peraturan 
OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka tanpa Memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterbitkan pada tanggal. 

2. Setiap 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan 
ditebitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan. 

3. Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya 
dalam vesting period pemegang Hak Opsi belum dapat menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham 
Perseroan sampai berakhirnya masa tunggu terhitung sejak penerbitan hak opsi, dimana pada masa tunggu 
tersebut pemegang hak opsi belum dapat melaksanakan hak opsinya sampai dengan berakhirnya masa 
tunggu tersebut (vesting period). 

 
Harga Pelaksanaan Program MESOP 
 
Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan 
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT 
Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018, yakni sekurang-kurangnya 90% 
(sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 
(dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek Indonesia sebelum permohonan pencatatan hasil 
pelaksanaan MESOP disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia. 
 
Aspek Perpajakan dalam Program MESOP 
 
Dalam program MESOP, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang 
menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP mengunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan 
membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan 
Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan 
perpajakan sebagai berikut: 
 

a) Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 
0,1% dari nilai transaksi 

b) Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari 
capital gain yang diterima oleh Perserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang 
berlaku. 

 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini serta 
pelaksanaan MESOP di masa yang akan datang, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan 
sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan sebelum pelaksanaan MESOP dan sesudah Penawaran Umum 
Perdana Saham dan pelaksanaan MESOP secara proforma adalah sebagai berikut: 
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Keterangan 
Sebelum Penerbitan MESOP Sesudah Penerbitan MESOP 

Nilai Nominal Rp100.- per Saham  
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal % 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000 
 

3.200.000.000 320.000.000.000 
 

Modal Ditempatkan dan Disetor 
      

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 39,2 392.267.136 39.226.713.600 36,3 
PT Milenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 20,4 203.866.432 20.386.643.200 18,9 
Masyarakat 200.000.000 20.000.000.000 20,0 200.000.000 20.000.000.000 18,5 
MESOP - - - 80.000.000 8.000.000.000 7,4 
Total Modal Ditempatkan dan Disetor  1.000.000.000 100.000.000.000 100,0 1.080.000.000 108.000.000.000 100,0 
Portepel 2.200.000.000 220.000.000.000  2.120.000.000 212.000.000.000  
 
Dengan adanya penerbitan MESOP setelah Penawaran Umum Perdana ini kepemilikan dari para pemegang saham 
dapat terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen). 
 
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI 
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak sebesar 
200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh 
saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 800.000.000 
(delapan ratus juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik: 
 
1. PT Grahatama Kreasibaru sebanyak 392.267.136 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh 

ribu seratus tiga puluh enam) saham;  
2. PT Milenia Prosperindo Optima sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu 

empat ratus tiga puluh dua) saham; dan 
3. PT Saptadaya Bumitama Persada sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam 

ribu empat ratus tiga puluh dua) 
 
Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.000.000.000 (satu 
miliar) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah 
Penawaran Umum Perdana Saham ini. 
 
Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan 
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh 
BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing 
pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat 
pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah 
diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. 
 
PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM 
 
Sehubungan dengan: 
 
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan 

Sebelum Penawaran Umum tertanggal 21 Juni 2017 (“POJK No. 25/2017”). 
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems 

Indonesia Nomor: 42 tertanggal 18 Desember 2018 yang telah dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., 
M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 19 Desember 2018, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem 
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU-AH.01.03-0277573 tertanggal 19 Desember 2018 perihal Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Communication Cable Systems Indonesia, dan telah didaftarkan 
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dalam daftar Perseroan Nomor: AHU-0173541.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 19 Desember 2018 (“Akta No. 
42/2018”). 

 
Di mana berdasarkan: 
1. Akta No. 42/2018, PT Millenia Prosperindo Optima (“MPO”) telah memperoleh saham  atas PT Communication 

Cable Systems Indonesia Tbk (“Perseroan”) sebanyak 170.574.432 (seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh 
puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) 
dengan nilai total Rp17.057.443.200,- (tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu 
dua ratus Rupiah), sehingga setelah perolehan saham tersebut kepemilikan saham MPO dalam Perseroan 
adalah sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh 
dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan nilai total Rp20.386.643.200,- (dua 
puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah), di mana 
perolehan saham tersebut telah terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan 
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(“OJK”). 
 
Maka untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada POJK No. 25/2017, MPO dengan ini menyatakan tidak 
akan mengalihkan kepemilikan saham miliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak 
Pernyataan Pendaftaran IPO menjadi efektif. 
 

2. Di mana berdasarkan Akta No. 42/2018, PT Grahatama Kreasibaru (“GKB”) telah memperoleh saham atas PT 
Communication Cable Systems Indonesia Tbk (“Perseroan”) sebanyak 328.208.736 (tiga ratus dua puluh 
delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- 
(seratus Rupiah) dengan nilai total Rp32.820.873.600,- (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta 
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah), sehingga setelah perolehan saham tersebut kepemilikan 
saham GKB dalam Perseroan adalah sebanyak 392.267.136 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam 
puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan 
nilai total Rp39.226.713.600,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu 
enam ratus Rupiah), di mana perolehan saham tersebut telah terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 
disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 
 
Maka untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada POJK No. 25/2017, GKB dengan ini menyatakan tidak akan 
mengalihkan kepemilikan saham miliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak 
Pernyataan Pendaftaran IPO menjadi efektif. 
 

3. Di mana berdasarkan Akta No. 42/2018, PT Saptadaya Bumitama Persada (“SBP”) telah memperoleh saham  
atas PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (“Perseroan”) sebanyak 170.574.432 (seratus tujuh puluh 
juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- 
(seratus Rupiah) dengan nilai total Rp17.057.443.200,- (tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus empat 
puluh tiga ribu dua ratus Rupiah), sehingga setelah perolehan saham tersebut kepemilikan saham MPO dalam 
Perseroan adalah sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus 
tiga puluh dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan nilai total 
Rp20.386.643.200,- (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua 
ratus Rupiah), di mana perolehan saham tersebut telah terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 
disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 
 
Maka untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada POJK No. 25/2017, SBP dengan ini menyatakan tidak akan 
mengalihkan kepemilikan saham miliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak 
Pernyataan Pendaftaran IPO menjadi efektif. 
Dalam melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan atau persyaratan yang 
diharuskan dari instansi berwenang tertentu. 
 
TERDAPAT EFEK LAIN YANG AKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN DALAM KURUN WAKTU 12 BULAN 
MELALUI MESOP. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 
 
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek 
akan digunakan: 
  

1. Sekitar 93% akan dipergunakan untuk belanja modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk 
mengembangkan proyek fiber optic submarine cable (“Proyek FO Submarine”) yang akan dilaksanakan pada 
periode 2019-2020. Belanja modal yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada pembangunan serat 
optik pasif dimana kabel serat optik tersebut berasal dari persediaan dan hasil produksi internal Perseroan; 
yang mana transaksi dilakukan dengan pihak ketiga (tidak Terafiliasi dengan Perseroan). 

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengoperasian Proyek FO Submarine tersebut yang 
meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, perlengkapan kantor, 
akomodasi dan transportasi.  

 
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana 
tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana internal Perseroan dan pinjaman bank terutama yang 
berasal dari penerimaan kas para pelanggan dan pinjaman bank. 

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil 
Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat 
memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai 
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. 
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala 
setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan 
dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 
Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk 
Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan 
berikutnya. 
 
Rencana penggunaan dana sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) adalah untuk belanja modal sehubungan 
dengan rencana Perseroan untuk mengembangkan Proyek FO Submarine, sedangkan sisanya adalah untuk modal 
kerja dalam rangka pengoperasian Proyek FO Submarine. Dengan demikian, rencana penggunaan dana 
sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi material, namun transaksi ini merupakan transaksi material 
yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha Utama Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 
karena transaksi ini merupakan transaksi untuk mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha 
utama Perseroan. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh 
Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 
Selanjutnya, rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas juga bukan merupakan transaksi afiliasi 
yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.1 tentang Transaksi 
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-
412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009, karena dalam menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana 
Saham, Perseroan tidak menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak terafiliasi. Sebagaimana dinyatakan dalam 
Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Maret 2019 bahwa pihak ketiga yang ditunjuk untuk bekerja sama dengan 
Perseroan dalam rangka pengembangan dan pengoperasian Proyek FO Submarine bukan merupakan pihak terafiliasi 
sehingga tidak terjadi benturan kepentingan transaksi tertentu. 

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib: 
a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan 

pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan 
b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. 
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dalam daftar Perseroan Nomor: AHU-0173541.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 19 Desember 2018 (“Akta No. 
42/2018”). 

 
Di mana berdasarkan: 
1. Akta No. 42/2018, PT Millenia Prosperindo Optima (“MPO”) telah memperoleh saham  atas PT Communication 

Cable Systems Indonesia Tbk (“Perseroan”) sebanyak 170.574.432 (seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh 
puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) 
dengan nilai total Rp17.057.443.200,- (tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu 
dua ratus Rupiah), sehingga setelah perolehan saham tersebut kepemilikan saham MPO dalam Perseroan 
adalah sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh 
dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan nilai total Rp20.386.643.200,- (dua 
puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah), di mana 
perolehan saham tersebut telah terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan 
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(“OJK”). 
 
Maka untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada POJK No. 25/2017, MPO dengan ini menyatakan tidak 
akan mengalihkan kepemilikan saham miliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak 
Pernyataan Pendaftaran IPO menjadi efektif. 
 

2. Di mana berdasarkan Akta No. 42/2018, PT Grahatama Kreasibaru (“GKB”) telah memperoleh saham atas PT 
Communication Cable Systems Indonesia Tbk (“Perseroan”) sebanyak 328.208.736 (tiga ratus dua puluh 
delapan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- 
(seratus Rupiah) dengan nilai total Rp32.820.873.600,- (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta 
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah), sehingga setelah perolehan saham tersebut kepemilikan 
saham GKB dalam Perseroan adalah sebanyak 392.267.136 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam 
puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan 
nilai total Rp39.226.713.600,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu 
enam ratus Rupiah), di mana perolehan saham tersebut telah terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 
disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 
 
Maka untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada POJK No. 25/2017, GKB dengan ini menyatakan tidak akan 
mengalihkan kepemilikan saham miliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak 
Pernyataan Pendaftaran IPO menjadi efektif. 
 

3. Di mana berdasarkan Akta No. 42/2018, PT Saptadaya Bumitama Persada (“SBP”) telah memperoleh saham  
atas PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (“Perseroan”) sebanyak 170.574.432 (seratus tujuh puluh 
juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- 
(seratus Rupiah) dengan nilai total Rp17.057.443.200,- (tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus empat 
puluh tiga ribu dua ratus Rupiah), sehingga setelah perolehan saham tersebut kepemilikan saham MPO dalam 
Perseroan adalah sebanyak 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus 
tiga puluh dua) saham pada harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan nilai total 
Rp20.386.643.200,- (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua 
ratus Rupiah), di mana perolehan saham tersebut telah terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 
disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 
 
Maka untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada POJK No. 25/2017, SBP dengan ini menyatakan tidak akan 
mengalihkan kepemilikan saham miliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak 
Pernyataan Pendaftaran IPO menjadi efektif. 
Dalam melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan atau persyaratan yang 
diharuskan dari instansi berwenang tertentu. 
 
TERDAPAT EFEK LAIN YANG AKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN DALAM KURUN WAKTU 12 BULAN 
MELALUI MESOP. 
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 
 
Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek 
akan digunakan: 
  

1. Sekitar 93% akan dipergunakan untuk belanja modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk 
mengembangkan proyek fiber optic submarine cable (“Proyek FO Submarine”) yang akan dilaksanakan pada 
periode 2019-2020. Belanja modal yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada pembangunan serat 
optik pasif dimana kabel serat optik tersebut berasal dari persediaan dan hasil produksi internal Perseroan; 
yang mana transaksi dilakukan dengan pihak ketiga (tidak Terafiliasi dengan Perseroan). 

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengoperasian Proyek FO Submarine tersebut yang 
meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, perlengkapan kantor, 
akomodasi dan transportasi.  

 
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana 
tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana internal Perseroan dan pinjaman bank terutama yang 
berasal dari penerimaan kas para pelanggan dan pinjaman bank. 

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil 
Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat 
memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai 
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. 
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala 
setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan 
dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 
Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk 
Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan 
berikutnya. 
 
Rencana penggunaan dana sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) adalah untuk belanja modal sehubungan 
dengan rencana Perseroan untuk mengembangkan Proyek FO Submarine, sedangkan sisanya adalah untuk modal 
kerja dalam rangka pengoperasian Proyek FO Submarine. Dengan demikian, rencana penggunaan dana 
sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi material, namun transaksi ini merupakan transaksi material 
yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha Utama Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 
karena transaksi ini merupakan transaksi untuk mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha 
utama Perseroan. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh 
Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 
Selanjutnya, rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas juga bukan merupakan transaksi afiliasi 
yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.1 tentang Transaksi 
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-
412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009, karena dalam menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana 
Saham, Perseroan tidak menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak terafiliasi. Sebagaimana dinyatakan dalam 
Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Maret 2019 bahwa pihak ketiga yang ditunjuk untuk bekerja sama dengan 
Perseroan dalam rangka pengembangan dan pengoperasian Proyek FO Submarine bukan merupakan pihak terafiliasi 
sehingga tidak terjadi benturan kepentingan transaksi tertentu. 

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib: 
a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan 

pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan 
b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. 
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Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 
7,88% dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi: 
 
a) Biaya jasa penjamin pelaksana emisi efek sekitar 5,2667% (lima koma dua enam enam tujuh persen) yang terdiri 

dari 
 Biaya jasa penyelenggaraan (manajemen fee) sekitar 5,0677% (lima koma nol enam tujuh tujuh persen); 
 Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,1% (nol koma satu persen); dan 
 Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,1% (nol koma satu persen). 

b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,85% (satu koma delapan lima persen) yang terdiri dari biaya jasa: 
 Akuntan Publik sekitar 0,9% (nol koma sembilan persen); 
 Konsultan Hukum sekitar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); 
 Notaris sekitar 0,2% (nol koma dua persen). 

c) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,13% (nol koma satu 
tiga persen). 

d) Biaya pencatatan BEI sekitar 0,1225% (nol koma satu dua dua lima persen). 
e) Biaya pendaftaran KSEI sekitar 0,03% (nol koma nol tiga persen). 
f) Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sekitar 0,049% (nol koma nol empat sembilan persen). 
g) Biaya Lain-lain sekitar 0,4027% (nol koma empat nol dua tujuh persen) yang terdiri dari biaya penyelenggaraan 

Due Diligence Meeting dan Public Expose, iklan surat kabar, percetakan Prospektus dan formulir dan 
pelaksanaan penawaran umum. 
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III. PERNYATAAN UTANG 
 
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Joachim Poltak Lian & Rekan dan ditandatangani oleh Poltak Situmorang, CPA sebagai Akuntan Publik dengan opini 
tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain, per tanggal 4 April 2019, Perseroan mempunyai jumlah 
liabilitas sebesar Rp124,27 miliar dengan rincian sebagai berikut: 

(dalam ribuan rupiah) 
Keterangan 31 Desember2018 
 
LIABILITAS  
LIABILITAS JANGKA PENDEK  
Utang usaha - pihak ketiga 46.406.342 
Utang lain-lain 68.240 
Utang pajak 6.542.499 
Uang muka diterima 34.197.293 
Beban masih harus dibayar 5.801.367 
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:  
- Utang bank jangka panjang 9.457.445 
- Utang pembelian kredit 103.048 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 102.576.234 

LIABILITAS JANGKA PANJANG  
Pinjaman bank jangka panjang 13.122.625 
Liabilitas imbalan kerja 8.575.436 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 21.698.061 
JUMLAH LIABILITAS 124.274.295 
 

1. UTANG USAHA 
Rincian utang usaha per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Pemasok 
 

Pihak Ketiga  
Corning Incorporated    34.504.121  
SCG Performance Chemical Co., Ltd        2.196.478  
Lain-lain (di bawah 5%) 9.705.743  

Total 46.406.342 
 

b. Berdasarkan Analisis Umur Utang Usaha: 

Belum jatuh tempo 42.069.843  
Telah jatuh tempo:  

< 30 hari           805.610  
31 - 60 hari           458.897  
61 - 90 hari           223.009  
> 90 hari        2.848.983  

Total 46.406.342 
 

c. Berdasarkan Mata Uang: 

Dolar AS     40.009.284  
Rupiah        6.397.058  
Total 46.406.342 
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2. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 

Bonus 3.199.835  
Listrik   624.803  
Jasa professional 756.000  
Lain-lain 1.220.729  
Total 5.801.367 

 
 

3. UANG MUKA DITERIMA 

Pihak Ketiga:  
PT iForte Solusi Infotek     14.345.760  
CSTS - Joint Operation        7.255.413  
PT Supra Primatama        1.923.476  
Lain-lain (di bawah 5%)     10.672.644  

Total     34.197.293 
  

Uang muka diterima terutama merupakan uang muka yang diterima Entitas dari pelanggannya sehubungan dengan 
pengadaan proyek kabel optik dan pengadaan proyek luar serat optik, biasanya berkisar 20% sampai 50% dari total 
kontrak 
 
 

4. UTANG PAJAK. 

Pajak penghasilan pasal 4(2)             50.760  
Pajak penghasilan pasal 21        1.195.251  
Pajak penghasilan pasal 23             50.003  
Pajak penghasilan pasal 25  158.523  
Pajak penghasilan pasal 29 5.087.962 
Total     6.542.499 
  
  

5. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG 
 
PT Bank Mayora  

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka Rupiah   17.076.575 
PT Bank Central Asia Tbk  

Fasilitas Kredit Investasi Rupiah        5.503.495 
     22.580.070 

Dikurangi: Bagian Lancar  
PT Bank Mayora      (6.998.590) 
PT Bank Central Asia Tbk      (2.458.855) 
       (9.457.445) 
Bagian Jangka Panjang     13.122.625  

  
 
  PT Bank Mayora                           

                                    
  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 72 tanggal 9 Oktober 2015, Entitas memperoleh Fasilitas 

Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar US$ 128.400 (nilai penuh). Fasilitas ini terhitung sejak 
tanggal 9 Oktober 2015 sampai tanggal 11 Oktober 2019. Atas fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 6,75% per 
tahun. 

   
   
   
   Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 160 tanggal 24 Januari 

2017, disepakati beberapa ketentuan sebagai berikut: 
   
   - Mengubah nama fasilitas menjadi Pinjaman Angsuran Berjangka-1 (PAB) Sub Limit L/C; 

   - Mengubah jumlah fasilitas menjadi Rp 1.262.790;         
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- Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 12,25% pertahun. 

 
   

   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 
Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 

   
   
  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 66 tanggal 11 Oktober 2013, Entitas memperoleh 

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar Rp 10.200.000. Fasilitas ini efektif terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (11 Oktober 2013) hingga 11 Oktober 2019. Fasilitas dikenakan tingkat 
bunga sebesar 11% per tahun. 

   
   
   
   

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan total luas 10.252 M2, 
dengan nilai sebesar Rp 30.000.000. 
 
   

    
Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 161 tanggal 24 Januari 
2017, disepakati beberapa ketentuan sebagai berikut: 

      - Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 11,5% pertahun.    

   - Mengubah agunan sebagai berikut:                

    a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan total luas 10.252 M2; 

    b. 1 unit mesin SZ Standing Line;                 

    c. Berbagai jenis mesin;                    

    d. Piutang dagang;                       

   
 e. Persediaan barang; 

 
                    

   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 
Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 

   
   
  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 67 tanggal 11 Oktober 2013, Entitas memperoleh 

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar Rp 8.800.000. Fasilitas ini efektif terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Perjanjian ini (11 Oktober 2013) hingga 11 Oktober 2019. Fasilitas dikenakan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun. 
 

   
   
   
   

Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 162 tanggal 24 Januari 
2017, disepakati beberapa ketentuan sebagai berikut: 

   
   - Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 11,5% per tahun.    

   - Mengubah agunan yang dilakukan secara cross collateral (pari passu) dan cross default untuk seluruh 
fasilitas kredit yang dimiliki, sebagai berikut: 

    

    a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan total luas 10.252 M2; 

    b. 1 unit mesin SZ Standing Line;                 

    c. Berbagai jenis mesin;                    

    d. Piutang dagang;                       

    e. Persediaan barang; 
 

                    

   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 
Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 
   

 

  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,, MSi, No. 164 tanggal 24 Januari 2017, Entitas memperoleh 
Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar Rp 17.400.000. Fasilitas ini efektif terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (24 Januari 2017) hingga 24 Januari 2023. Fasilitas dikenakan tingkat 
bunga sebesar 11,5% per tahun. 
 

   
   
   
   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 

Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 
 
Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut: 

- Penerimaan fasilitas lain, kecuali utang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-
hari; 

- Menjual kekayaan/memindahkan hak atau mengagunkan barang-barang tidak bergerak milik entitas dengan 
cara bagaimanapun kepada pihak lain; 

- Membayar Dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan 
entitas 
 

  

• 
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2. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 

Bonus 3.199.835  
Listrik   624.803  
Jasa professional 756.000  
Lain-lain 1.220.729  
Total 5.801.367 

 
 

3. UANG MUKA DITERIMA 

Pihak Ketiga:  
PT iForte Solusi Infotek     14.345.760  
CSTS - Joint Operation        7.255.413  
PT Supra Primatama        1.923.476  
Lain-lain (di bawah 5%)     10.672.644  

Total     34.197.293 
  

Uang muka diterima terutama merupakan uang muka yang diterima Entitas dari pelanggannya sehubungan dengan 
pengadaan proyek kabel optik dan pengadaan proyek luar serat optik, biasanya berkisar 20% sampai 50% dari total 
kontrak 
 
 

4. UTANG PAJAK. 

Pajak penghasilan pasal 4(2)             50.760  
Pajak penghasilan pasal 21        1.195.251  
Pajak penghasilan pasal 23             50.003  
Pajak penghasilan pasal 25  158.523  
Pajak penghasilan pasal 29 5.087.962 
Total     6.542.499 
  
  

5. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG 
 
PT Bank Mayora  

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka Rupiah   17.076.575 
PT Bank Central Asia Tbk  

Fasilitas Kredit Investasi Rupiah        5.503.495 
     22.580.070 

Dikurangi: Bagian Lancar  
PT Bank Mayora      (6.998.590) 
PT Bank Central Asia Tbk      (2.458.855) 
       (9.457.445) 
Bagian Jangka Panjang     13.122.625  

  
 
  PT Bank Mayora                           

                                    
  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 72 tanggal 9 Oktober 2015, Entitas memperoleh Fasilitas 

Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar US$ 128.400 (nilai penuh). Fasilitas ini terhitung sejak 
tanggal 9 Oktober 2015 sampai tanggal 11 Oktober 2019. Atas fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 6,75% per 
tahun. 

   
   
   
   Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 160 tanggal 24 Januari 

2017, disepakati beberapa ketentuan sebagai berikut: 
   
   - Mengubah nama fasilitas menjadi Pinjaman Angsuran Berjangka-1 (PAB) Sub Limit L/C; 

   - Mengubah jumlah fasilitas menjadi Rp 1.262.790;         
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- Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 12,25% pertahun. 

 
   

   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 
Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 

   
   
  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 66 tanggal 11 Oktober 2013, Entitas memperoleh 

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar Rp 10.200.000. Fasilitas ini efektif terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (11 Oktober 2013) hingga 11 Oktober 2019. Fasilitas dikenakan tingkat 
bunga sebesar 11% per tahun. 

   
   
   
   

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan total luas 10.252 M2, 
dengan nilai sebesar Rp 30.000.000. 
 
   

    
Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 161 tanggal 24 Januari 
2017, disepakati beberapa ketentuan sebagai berikut: 

      - Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 11,5% pertahun.    

   - Mengubah agunan sebagai berikut:                

    a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan total luas 10.252 M2; 

    b. 1 unit mesin SZ Standing Line;                 

    c. Berbagai jenis mesin;                    

    d. Piutang dagang;                       

   
 e. Persediaan barang; 

 
                    

   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 
Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 

   
   
  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 67 tanggal 11 Oktober 2013, Entitas memperoleh 

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar Rp 8.800.000. Fasilitas ini efektif terhitung sejak 
tanggal penandatanganan Perjanjian ini (11 Oktober 2013) hingga 11 Oktober 2019. Fasilitas dikenakan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun. 
 

   
   
   
   

Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 162 tanggal 24 Januari 
2017, disepakati beberapa ketentuan sebagai berikut: 

   
   - Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 11,5% per tahun.    

   - Mengubah agunan yang dilakukan secara cross collateral (pari passu) dan cross default untuk seluruh 
fasilitas kredit yang dimiliki, sebagai berikut: 

    

    a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan total luas 10.252 M2; 

    b. 1 unit mesin SZ Standing Line;                 

    c. Berbagai jenis mesin;                    

    d. Piutang dagang;                       

    e. Persediaan barang; 
 

                    

   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 
Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 
   

 

  • Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,, MSi, No. 164 tanggal 24 Januari 2017, Entitas memperoleh 
Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank Mayora, sebesar Rp 17.400.000. Fasilitas ini efektif terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (24 Januari 2017) hingga 24 Januari 2023. Fasilitas dikenakan tingkat 
bunga sebesar 11,5% per tahun. 
 

   
   
   
   Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No. 047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 

Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah menjadi 11% per tahun. 
 
Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut: 

- Penerimaan fasilitas lain, kecuali utang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-
hari; 

- Menjual kekayaan/memindahkan hak atau mengagunkan barang-barang tidak bergerak milik entitas dengan 
cara bagaimanapun kepada pihak lain; 

- Membayar Dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan 
entitas 
 

  

• 
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- Pembayaran piutang kepada pemegang saham baik berupa jumlah pokok bunga dan lain-lain jumlah yang 
wajib dibayar; 

- Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu management fee; 
- Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu royalty; 

 
 
Berdasarkan Surat dari PT Bank Mayora, tentang Pemberitahuan Persetujuan PT. Bank Mayora Terkait Rencana IPO 
Debitur atas nama PT. Communication Cable Systems Indonesia, beberapa syarat disetujui untuk dihapuskan pada 
akta perjanjian kredit, sebagai berikut: 

1. Entitas dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar. Susunan Dewan Direksi, Susunan Dewan Komisaris; 

2. Melakukan pencabutan terhadap pembatasan atas ketentuan pembayaran atau menyatakan yang dibayar 
suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan oleh 
Perseroan. 

 

  

 PT Bank Central Asia Tbk (BCA) 

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 1 tanggal 4 Maret 2014, Entitas 
memperoleh Fasilitas Pinjaman dari BCA, sebagai berikut: 

   
  - Fasilitas Time Loan Revolving 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 1.000.000 (nilai penuh), dengan 

jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini 
dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.    

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 10.000.000, dengan jangka waktu 
terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat 
bunga sebesar 11% per tahun.    

   

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 1.000.000 (nilai penuh), 
dengan jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini 
dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.    

  
 

 
  

- Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi yang berlaku Omnibus dengan jumlah pagu kredit tidak 
melebihi US$ 3.000.000 (nilai penuh), dengan jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada 
tanggal 4 Maret 2015. 
   

 

  - Fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 550.000 (nilai penuh), dengan jangka 
waktu terhitung dari 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2021. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat 
bunga sebesar 6% per tahun.    

   

  - Fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 8.500.000, dengan jangka waktu 
terhitung dari 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Maret 2021. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun.    

   

  - Fasilitas Kredit Investasi 3 (KI-3) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 1.833.333, dengan jangka waktu 
terhitung dari  4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2015. Fasilitas KI-3 dikenakan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun. Fasilitas KI-3 ini telah dilunasi pada saat tanggal jatuh tempo, dan tidak lagi diperpanjang.    

   
 
 • Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 47 tanggal 25 Juni 2015, 

Entitas dan BCA mengubah ketentuan sebagai berikut: 
  

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016, dengan tingkat bunga 
sebesar 6% per tahun. 

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving 1 diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016, dengan tingkat bunga sebesar 
6% per tahun. 

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving 2 diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016, dengan tingkat bunga sebesar 
11% per tahun. 

   

  - Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016. 
    

 • Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn No. 61 tanggal 22 Juni 
2016, Entitas dan BCA mengubah ketentuan sebagai berikut: 

  

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2017, dengan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun. 
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  - Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2017, dengan tingkat bunga sebesar 
10,75% per tahun. 

   

  - Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2017. 

  - Tingkat bunga Fasilitas KI-1 dirubah menjadi sebesar 10,75% per tahun. 

  
- Tingkat bunga KI-2 dirubah menjadi sebesar 10,75% per tahun. 

                                   
 • Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01554, tanggal 6 Juli 2017 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 02585, 

tanggal 19 September 2017, BCA dan Entitas mengubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kredit sebagai berikut: 
  
  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 September 2018, dan dikenakan 

tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun. 
   

  - Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 September 2018, dan dikenakan tingkat 
bunga sebesar 10,50% per tahun. 

   

  - Fasilitas Multi Sight dan Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Garansi dan Standby L/C yang berlaku Omnibus 
diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 September 2018. 

   
   
  - Fasilitas KI-1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 550.000 (nilai penuh) dikonversi ke mata uang Rupiah 

menjadi Rp 5.864.952, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun. 
   

  - Tingkat bunga Fasilitas KI-2 dirubah menjadi sebesar 10,50% per tahun. 

  - Fasilitas KI-4 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 13.100.000, dengan jangka waktu terhitung dari 29 
Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. KI-4 ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun. 

   
    
  

- Fasilitas KI-5 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 2.000.000, dengan jangka waktu terhitung dari 29 
Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. Fasilitas KI-5 ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per 
tahun. 
   

 

  - Fasilitas Time Loan Revolving By Project dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 36.620.000, dan jangka waktu 
dari 4 September 2017 dan berakhir pada tanggal 4 September 2018. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga 
sebesar 10,50% per tahun.    

   

                                   

 • Berdasarkan Akta Notaris Muhamat Hatta, S.H., No. 22 tanggal 24 Oktober 2018 mengenai Perubahan Perjanjian Kredit, 
BCA dan Entitas mengubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kredit sebagai berikut: 

  
  - Menghapus ketentuan yang berhubungan dengan Fasilitas KI-4 dan Fasilitas Time Loan Revolving By Project karena 

tidak jadi direalisasikan. 
   

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 4 September 2019, dan 
dikenakan tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun. 

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang, dan akan berakhir pada tanggal 4 September 2019, dan dikenakan tingkat 
bunga sebesar 10,50% per tahun. 

   

  - Fasilitas Multi Sight dan Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Garansi dan Standby L/C yang berlaku Omnibus 
diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 4 September 2019. 

   

  - Tingkat bunga Fasilitas KI-1, KI-2 dan KI-5 dirubah menjadi sebesar 10,50% per tahun. 

                                   

  Fasilitas Kredit di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut:  

  - Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 662/Kotasari, Banten dengan total luas 15.000 M2; 

  - Mesin-mesin yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 1;     

  - Mesin-mesin Produksi berikut perlengkapannya yang terletak di KIEC Kavling E3, Cilegon 42435; 

  - Semua persediaan kabel, yang dimiliki oleh Entitas, baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terlatak dimanapun 
juga. 

  
   - Piutang usaha sebesar Rp 20.000.000; 

  - Cash Collateral sebesar 20% dari setiap pembukaan L/C dan 10% dari setiap pembukaan Standby L/C maupun Bank 
Garansi. 
 
Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut : 

- Memperoleh pinjaman uang/tambahan pembiayaan dari bank/lembaga keuangan lainnya/kredit baru dalam 
bentuk dan dengan nama apapun dan mengagunkan harta kekayaan entitas kepada pihak lain; 

- Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari; 

- Apabila debitor berbentuk badan: 
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- Pembayaran piutang kepada pemegang saham baik berupa jumlah pokok bunga dan lain-lain jumlah yang 
wajib dibayar; 

- Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu management fee; 
- Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu royalty; 

 
 
Berdasarkan Surat dari PT Bank Mayora, tentang Pemberitahuan Persetujuan PT. Bank Mayora Terkait Rencana IPO 
Debitur atas nama PT. Communication Cable Systems Indonesia, beberapa syarat disetujui untuk dihapuskan pada 
akta perjanjian kredit, sebagai berikut: 

1. Entitas dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar. Susunan Dewan Direksi, Susunan Dewan Komisaris; 

2. Melakukan pencabutan terhadap pembatasan atas ketentuan pembayaran atau menyatakan yang dibayar 
suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan oleh 
Perseroan. 

 

  

 PT Bank Central Asia Tbk (BCA) 

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 1 tanggal 4 Maret 2014, Entitas 
memperoleh Fasilitas Pinjaman dari BCA, sebagai berikut: 

   
  - Fasilitas Time Loan Revolving 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 1.000.000 (nilai penuh), dengan 

jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini 
dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.    

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 10.000.000, dengan jangka waktu 
terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat 
bunga sebesar 11% per tahun.    

   

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 1.000.000 (nilai penuh), 
dengan jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini 
dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.    

  
 

 
  

- Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi yang berlaku Omnibus dengan jumlah pagu kredit tidak 
melebihi US$ 3.000.000 (nilai penuh), dengan jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada 
tanggal 4 Maret 2015. 
   

 

  - Fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 550.000 (nilai penuh), dengan jangka 
waktu terhitung dari 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2021. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat 
bunga sebesar 6% per tahun.    

   

  - Fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 8.500.000, dengan jangka waktu 
terhitung dari 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Maret 2021. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun.    

   

  - Fasilitas Kredit Investasi 3 (KI-3) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 1.833.333, dengan jangka waktu 
terhitung dari  4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2015. Fasilitas KI-3 dikenakan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun. Fasilitas KI-3 ini telah dilunasi pada saat tanggal jatuh tempo, dan tidak lagi diperpanjang.    

   
 
 • Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 47 tanggal 25 Juni 2015, 

Entitas dan BCA mengubah ketentuan sebagai berikut: 
  

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016, dengan tingkat bunga 
sebesar 6% per tahun. 

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving 1 diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016, dengan tingkat bunga sebesar 
6% per tahun. 

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving 2 diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016, dengan tingkat bunga sebesar 
11% per tahun. 

   

  - Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2016. 
    

 • Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn No. 61 tanggal 22 Juni 
2016, Entitas dan BCA mengubah ketentuan sebagai berikut: 

  

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2017, dengan tingkat bunga 
sebesar 11% per tahun. 
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  - Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2017, dengan tingkat bunga sebesar 
10,75% per tahun. 

   

  - Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2017. 

  - Tingkat bunga Fasilitas KI-1 dirubah menjadi sebesar 10,75% per tahun. 

  
- Tingkat bunga KI-2 dirubah menjadi sebesar 10,75% per tahun. 

                                   
 • Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01554, tanggal 6 Juli 2017 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 02585, 

tanggal 19 September 2017, BCA dan Entitas mengubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kredit sebagai berikut: 
  
  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 September 2018, dan dikenakan 

tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun. 
   

  - Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 September 2018, dan dikenakan tingkat 
bunga sebesar 10,50% per tahun. 

   

  - Fasilitas Multi Sight dan Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Garansi dan Standby L/C yang berlaku Omnibus 
diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 September 2018. 

   
   
  - Fasilitas KI-1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 550.000 (nilai penuh) dikonversi ke mata uang Rupiah 

menjadi Rp 5.864.952, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun. 
   

  - Tingkat bunga Fasilitas KI-2 dirubah menjadi sebesar 10,50% per tahun. 

  - Fasilitas KI-4 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 13.100.000, dengan jangka waktu terhitung dari 29 
Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. KI-4 ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun. 

   
    
  

- Fasilitas KI-5 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 2.000.000, dengan jangka waktu terhitung dari 29 
Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2020. Fasilitas KI-5 ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per 
tahun. 
   

 

  - Fasilitas Time Loan Revolving By Project dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 36.620.000, dan jangka waktu 
dari 4 September 2017 dan berakhir pada tanggal 4 September 2018. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga 
sebesar 10,50% per tahun.    

   

                                   

 • Berdasarkan Akta Notaris Muhamat Hatta, S.H., No. 22 tanggal 24 Oktober 2018 mengenai Perubahan Perjanjian Kredit, 
BCA dan Entitas mengubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kredit sebagai berikut: 

  
  - Menghapus ketentuan yang berhubungan dengan Fasilitas KI-4 dan Fasilitas Time Loan Revolving By Project karena 

tidak jadi direalisasikan. 
   

  - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 4 September 2019, dan 
dikenakan tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun. 

   

  - Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang, dan akan berakhir pada tanggal 4 September 2019, dan dikenakan tingkat 
bunga sebesar 10,50% per tahun. 

   

  - Fasilitas Multi Sight dan Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Garansi dan Standby L/C yang berlaku Omnibus 
diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 4 September 2019. 

   

  - Tingkat bunga Fasilitas KI-1, KI-2 dan KI-5 dirubah menjadi sebesar 10,50% per tahun. 

                                   

  Fasilitas Kredit di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut:  

  - Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 662/Kotasari, Banten dengan total luas 15.000 M2; 

  - Mesin-mesin yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 1;     

  - Mesin-mesin Produksi berikut perlengkapannya yang terletak di KIEC Kavling E3, Cilegon 42435; 

  - Semua persediaan kabel, yang dimiliki oleh Entitas, baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terlatak dimanapun 
juga. 

  
   - Piutang usaha sebesar Rp 20.000.000; 

  - Cash Collateral sebesar 20% dari setiap pembukaan L/C dan 10% dari setiap pembukaan Standby L/C maupun Bank 
Garansi. 
 
Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut : 

- Memperoleh pinjaman uang/tambahan pembiayaan dari bank/lembaga keuangan lainnya/kredit baru dalam 
bentuk dan dengan nama apapun dan mengagunkan harta kekayaan entitas kepada pihak lain; 

- Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari; 

- Apabila debitor berbentuk badan: 
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a. Melakukan peleburan, penggabungan pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi; 

b. Mengubah status kelembagaan; 

c. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. 

- Pembagian dividen lebih dari 30%.  
 
Berdasarkan Surat dari PT Bank Central Asia, tentang Pemberitahuan Persetujuan PT. Bank Mayora Terkait Rencana 
IPO Debitur atas nama PT. Communication Cable Systems Indonesia, beberapa syarat disetujui untuk dihapuskan 
pada akta perjanjian kredit, sebagai berikut: 

1. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; 

2. Pembagian dividen lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan. 
 

6. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA 
 

Utang pembelian kredit           103.048  
Dikurangi: bagian lancar         (103.048) 
Bagian Jangka Panjang - 
  

7. LIABILITAS IMBALAN KERJA                      
                                    
  Entitas menghitung dan membukukan liabilitas pasca kerja untuk seluruh karyawannya yang berhak memperoleh imbalan 

pasca kerja, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Men/2000 dan telah direvisi dengan UU No. 13 tahun 2003 
tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan 
ganti kerugian di Entitas. Tidak terdapat pendanaan yang dilakukan Entitas sehubungan dengan program manfaat 
liabilitas imbalan pasti neto. 

  
  
  
  
  Entitas membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan 

No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
140 orang. 
 

  
  
  Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja pada Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah 

di hitung oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan Nomor Laporan No. 4272/II/19/PRA-RM tanggal 22 Pebruari 2019, 
aktuaris independen, menggunakan asumsi kunci sebagai berikut:   

Tingkat diskonto 8,25% per tahun/per annum 
Tingkat kenaikan gaji 9% per tahun/per annum 

TMI-III 
5% of TMI-III 

55 tahun/55 years 

Tingkat mortalitas 
Tingkat kecacatan 
Umur pensiun normal 
  

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 
 

Nilai kini liabilitas yang tidak didanai        7.996.456  
Beban tahun berjalan        1.714.085  
Pembayaran manfaat            (20.773) 
Penghasilan komprehensif lain        (1.114.332) 
Liabilitas Neto 8.575.436 

 
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini adalah sebagai berikut: 

 
Biaya jasa kini        1.160.978  
Biaya bunga           553.107  
Total 1.714.085 

 
Beban imbalan pasca kerja   
dibebankan pada:  
Beban penjualan            171.409  
Beban umum dan administrasi        1.542.676  
Total     1.714.085 
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Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 

                             
 Tingkat Diskonto - Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasca kerja 

Kenaikan 1%        8.146.187  
Penurunan 1%        9.728.052  
 

 Kenaikan Gaji di Masa Depan – Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasaca kerja 
Kenaikan 1%        9.749.407  
Penurunan 1%        8.116.407  
 

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut: 
0 - 2 tahun   1.060.636  
2 - 5 tahun  2.403.299  

10.003.680  
47.644.526 

5 - 10 tahun 
> 10 tahun 

 
 
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM 
PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI 
LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. 
 

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI 
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN 
DALAM LAPORAN KEUANGAN. 
 

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 
PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL 
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG 
DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN. 
 

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN 
HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK 
DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 
 

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK 
MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 
 

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH 
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN 
 

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-
PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
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a. Melakukan peleburan, penggabungan pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi; 

b. Mengubah status kelembagaan; 

c. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. 

- Pembagian dividen lebih dari 30%.  
 
Berdasarkan Surat dari PT Bank Central Asia, tentang Pemberitahuan Persetujuan PT. Bank Mayora Terkait Rencana 
IPO Debitur atas nama PT. Communication Cable Systems Indonesia, beberapa syarat disetujui untuk dihapuskan 
pada akta perjanjian kredit, sebagai berikut: 

1. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; 

2. Pembagian dividen lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan. 
 

6. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA 
 

Utang pembelian kredit           103.048  
Dikurangi: bagian lancar         (103.048) 
Bagian Jangka Panjang - 
  

7. LIABILITAS IMBALAN KERJA                      
                                    
  Entitas menghitung dan membukukan liabilitas pasca kerja untuk seluruh karyawannya yang berhak memperoleh imbalan 

pasca kerja, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/Men/2000 dan telah direvisi dengan UU No. 13 tahun 2003 
tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan 
ganti kerugian di Entitas. Tidak terdapat pendanaan yang dilakukan Entitas sehubungan dengan program manfaat 
liabilitas imbalan pasti neto. 

  
  
  
  
  Entitas membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan 

No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 
140 orang. 
 

  
  
  Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja pada Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah 

di hitung oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan Nomor Laporan No. 4272/II/19/PRA-RM tanggal 22 Pebruari 2019, 
aktuaris independen, menggunakan asumsi kunci sebagai berikut:   

Tingkat diskonto 8,25% per tahun/per annum 
Tingkat kenaikan gaji 9% per tahun/per annum 

TMI-III 
5% of TMI-III 

55 tahun/55 years 

Tingkat mortalitas 
Tingkat kecacatan 
Umur pensiun normal 
  

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 
 

Nilai kini liabilitas yang tidak didanai        7.996.456  
Beban tahun berjalan        1.714.085  
Pembayaran manfaat            (20.773) 
Penghasilan komprehensif lain        (1.114.332) 
Liabilitas Neto 8.575.436 

 
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini adalah sebagai berikut: 

 
Biaya jasa kini        1.160.978  
Biaya bunga           553.107  
Total 1.714.085 

 
Beban imbalan pasca kerja   
dibebankan pada:  
Beban penjualan            171.409  
Beban umum dan administrasi        1.542.676  
Total     1.714.085 
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Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 

                             
 Tingkat Diskonto - Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasca kerja 

Kenaikan 1%        8.146.187  
Penurunan 1%        9.728.052  
 

 Kenaikan Gaji di Masa Depan – Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan pasaca kerja 
Kenaikan 1%        9.749.407  
Penurunan 1%        8.116.407  
 

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut: 
0 - 2 tahun   1.060.636  
2 - 5 tahun  2.403.299  

10.003.680  
47.644.526 

5 - 10 tahun 
> 10 tahun 

 
 
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM 
PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI 
LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. 
 

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI 
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN 
DALAM LAPORAN KEUANGAN. 
 

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 
PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL 
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG 
DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN. 
 

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN 
HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK 
DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 
 

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK 
MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 
 

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH 
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN 
 

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-
PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan 
keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor 
juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. 
 
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi 
keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Data-data 
keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dan ditandatangani oleh Poltak Situmorang, CPA sebagai 
Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang disajikan sebagai angka-angka 
komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham 
perdana Perseroan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) 
penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan. 
 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

ASET 
   ASET LANCAR 

   Kas dan setara kas 27.099.037 39.453.582 10.200.524 
Investasi Sementara 823.406 1.000.000 - 
Piutang usaha - pihak ketiga 61.290.513 51.572.610 53.876.111 
Piutang lain-lain 269.515 151.333 17.693.092 
Persediaan 111.687.649 129.197.947 65.631.729 
Uang muka  7.753.122 3.906.270 8.259.261 
Biaya dibayar di muka 1.774.284 3.411.992 620.101 
Pajak dibayar di muka 1.565.260 1.944.354 - 
JUMLAH ASET LANCAR 212.262.785 230.638.088 156.280.818 

    
ASET TIDAK LANCAR 

   Aset tetap – neto 133.742.596 135.988.456 117.582.763 
Aset tak berwujud 119.907 161.768 152.046 
Aset pajak tangguhan 421.170 726.859 569.176 
Garansi bank dan deposit 918.565 3.028.132 1.896.039 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 135.202.238 139.905.215 120.200.024 
JUMLAH ASET  347.465.023 370.543.303 276.480.842 
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(dalam ribuan Rupiah) 
Keterangan 31 Desember 
 2018 2017 2016 
LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Pinjaman bank jangka pendek - 5.000.000 9.075.552 
Utang usaha - pihak ketiga 46.406.342 57.862.381 37.510.799 
Utang lain-lain 68.240 152.894 40.992 
Utang pajak 6.542.499 582.413 986.872 
Uang muka diterima 34.197.293 64.266.497 10.516.603 
Beban masih harus dibayar 5.801.367 9.540.566 10.746.855 
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:    
- Utang bank jangka panjang 9.457.445 9.346.336 6.341.102 
- Utang pembelian kredit 103.048 257.235 242.681 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PENDEK 102.576.234 147.008.322 75.461.456 
 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pinjaman bank jangka panjang 13.122.625 22.619.835 16.191.529 
Utang  pembelian kredit - 103.048 263.390 
Liabilitas imbalan kerja 8.575.436 7.996.456 5.072.197 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PANJANG 21.698.061 30.719.339 21.527.116 
JUMLAH LIABILITAS 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
 Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
 Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba (rugi) - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan 
keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor 
juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. 
 
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi 
keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Data-data 
keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dan ditandatangani oleh Poltak Situmorang, CPA sebagai 
Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang disajikan sebagai angka-angka 
komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham 
perdana Perseroan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) 
penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan. 
 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

ASET 
   ASET LANCAR 

   Kas dan setara kas 27.099.037 39.453.582 10.200.524 
Investasi Sementara 823.406 1.000.000 - 
Piutang usaha - pihak ketiga 61.290.513 51.572.610 53.876.111 
Piutang lain-lain 269.515 151.333 17.693.092 
Persediaan 111.687.649 129.197.947 65.631.729 
Uang muka  7.753.122 3.906.270 8.259.261 
Biaya dibayar di muka 1.774.284 3.411.992 620.101 
Pajak dibayar di muka 1.565.260 1.944.354 - 
JUMLAH ASET LANCAR 212.262.785 230.638.088 156.280.818 

    
ASET TIDAK LANCAR 

   Aset tetap – neto 133.742.596 135.988.456 117.582.763 
Aset tak berwujud 119.907 161.768 152.046 
Aset pajak tangguhan 421.170 726.859 569.176 
Garansi bank dan deposit 918.565 3.028.132 1.896.039 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 135.202.238 139.905.215 120.200.024 
JUMLAH ASET  347.465.023 370.543.303 276.480.842 
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(dalam ribuan Rupiah) 
Keterangan 31 Desember 
 2018 2017 2016 
LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Pinjaman bank jangka pendek - 5.000.000 9.075.552 
Utang usaha - pihak ketiga 46.406.342 57.862.381 37.510.799 
Utang lain-lain 68.240 152.894 40.992 
Utang pajak 6.542.499 582.413 986.872 
Uang muka diterima 34.197.293 64.266.497 10.516.603 
Beban masih harus dibayar 5.801.367 9.540.566 10.746.855 
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:    
- Utang bank jangka panjang 9.457.445 9.346.336 6.341.102 
- Utang pembelian kredit 103.048 257.235 242.681 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PENDEK 102.576.234 147.008.322 75.461.456 
 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pinjaman bank jangka panjang 13.122.625 22.619.835 16.191.529 
Utang  pembelian kredit - 103.048 263.390 
Liabilitas imbalan kerja 8.575.436 7.996.456 5.072.197 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PANJANG 21.698.061 30.719.339 21.527.116 
JUMLAH LIABILITAS 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
 Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
 Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba (rugi) - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 

 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 
Beban pokok pendapatan  (340.778.737) (199.930.315) (171.786.000) 
LABA BRUTO 104.215.167 56.335.134 43.242.085 
Beban penjualan (5.458.408) (3.765.929) (4.334.228) 
Beban umum dan administrasi (27.048.691) (21.562.109) (18.434.945) 
Pendapatan operasi lain 653.125 681.486 1.559.052 
Beban operasi lain (25.338.136) (4.548.181) (4.414.236) 
LABA SEBELUM PAJAK 47.023.057 27.140.401 17.617.728 
PENGHASILAN (BEBAN) 
PAJAK    
Pajak Kini (12.062.933) (6.874.838) (4.975.940) 
Pajak tangguhan (27.106) (252.603) (33.981) 
Total beban pajak. neto (12.090.039) (7.127.441) (5.009.921) 
LABA TAHUN BERJALAN 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN    
Pos yang tidak direklasifikasi ke 
laba rugi: 
- Surplus revaluasi aset tetap (5.393.681) (5.458.730) 50.332.182 
- Pengukuran kembali atas 

program imbalan pasti 1.114.332 (1.641.144) 1.260.760 
- Pajak penghasilan terkait (278.583) 410.286 (315.190) 
Total penghasilan komprehensif 
Lain (4.557.932) (6.689.588) 51.277.752 
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN  30.375.086 13.323.372 63.885.559 
LABA PER SAHAM DASAR 0,23 0,13 0,08 
 
 
Rasio Keuangan 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Indikator Pertumbuhan 
   Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 

Beban pokok pendapatan    340.778.737     199.930.315 171.786.000  
Laba kotor 104.215.167      56.335.134 43.242.085 
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan      47.023.057 27.140.401 17.617.728 
Laba tahun berjalan 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
Jumlah aset 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
Jumlah liabilitas 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
Jumlah ekuitas 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
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Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Rasio Usaha 
   Laba kotor/Pendapatan 23,42% 21,98% 20,11% 

Laba tahun berjalan/Pendapatan 7,85% 7,81% 5,86% 
Laba tahun berjalan/Jumlah ekuitas 15,65% 10,38% 7,02% 
Laba tahun berjalan/Jumlah aset 10,05% 5,40% 4,56% 

    Rasio Keuangan 
   Jumlah aset/Jumlah liabilitas  279,60% 208,49% 285,07% 

Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas 55,68% 92,17% 54,03% 
Jumlah liabilitas/Jumlah aset 35,77% 47,96% 35,08% 
Net interest bearing debt/Jumlah ekuitas 10,12% 19,17% 17,61% 
Laba tahun berjalan/Pinjaman bank jangka pendek 369,37% 139,50% 81,78% 
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar 206,93% 156,89% 207,10% 
 
Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang 
Perseroan. Pemenuhan rasio-rasio keuangan tersebut untuk periode 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

BCA (Minimum 1.0) 
1. EBITDA/(Pokok+Bunga) 

(Minimum 1.0) 
2. Total Liabilitas/Total Ekuitas 

(Maksimum 1.0) 

4,2 
 

0,6 

2,6 
 

0,9 

2,9 
 

0,5 
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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 

 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 
Beban pokok pendapatan  (340.778.737) (199.930.315) (171.786.000) 
LABA BRUTO 104.215.167 56.335.134 43.242.085 
Beban penjualan (5.458.408) (3.765.929) (4.334.228) 
Beban umum dan administrasi (27.048.691) (21.562.109) (18.434.945) 
Pendapatan operasi lain 653.125 681.486 1.559.052 
Beban operasi lain (25.338.136) (4.548.181) (4.414.236) 
LABA SEBELUM PAJAK 47.023.057 27.140.401 17.617.728 
PENGHASILAN (BEBAN) 
PAJAK    
Pajak Kini (12.062.933) (6.874.838) (4.975.940) 
Pajak tangguhan (27.106) (252.603) (33.981) 
Total beban pajak. neto (12.090.039) (7.127.441) (5.009.921) 
LABA TAHUN BERJALAN 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN    
Pos yang tidak direklasifikasi ke 
laba rugi: 
- Surplus revaluasi aset tetap (5.393.681) (5.458.730) 50.332.182 
- Pengukuran kembali atas 

program imbalan pasti 1.114.332 (1.641.144) 1.260.760 
- Pajak penghasilan terkait (278.583) 410.286 (315.190) 
Total penghasilan komprehensif 
Lain (4.557.932) (6.689.588) 51.277.752 
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN  30.375.086 13.323.372 63.885.559 
LABA PER SAHAM DASAR 0,23 0,13 0,08 
 
 
Rasio Keuangan 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Indikator Pertumbuhan 
   Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 

Beban pokok pendapatan    340.778.737     199.930.315 171.786.000  
Laba kotor 104.215.167      56.335.134 43.242.085 
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan      47.023.057 27.140.401 17.617.728 
Laba tahun berjalan 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
Jumlah aset 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
Jumlah liabilitas 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
Jumlah ekuitas 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
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Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Rasio Usaha 
   Laba kotor/Pendapatan 23,42% 21,98% 20,11% 

Laba tahun berjalan/Pendapatan 7,85% 7,81% 5,86% 
Laba tahun berjalan/Jumlah ekuitas 15,65% 10,38% 7,02% 
Laba tahun berjalan/Jumlah aset 10,05% 5,40% 4,56% 

    Rasio Keuangan 
   Jumlah aset/Jumlah liabilitas  279,60% 208,49% 285,07% 

Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas 55,68% 92,17% 54,03% 
Jumlah liabilitas/Jumlah aset 35,77% 47,96% 35,08% 
Net interest bearing debt/Jumlah ekuitas 10,12% 19,17% 17,61% 
Laba tahun berjalan/Pinjaman bank jangka pendek 369,37% 139,50% 81,78% 
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar 206,93% 156,89% 207,10% 
 
Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang 
Perseroan. Pemenuhan rasio-rasio keuangan tersebut untuk periode 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

BCA (Minimum 1.0) 
1. EBITDA/(Pokok+Bunga) 

(Minimum 1.0) 
2. Total Liabilitas/Total Ekuitas 

(Maksimum 1.0) 

4,2 
 

0,6 

2,6 
 

0,9 

2,9 
 

0,5 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 
 
Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, 
laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang 
seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian 
& Rekan dan ditandatangani oleh Poltak Situmorang, CPA sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian 
dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  (b) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan 
untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan, 
serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan 
keuangan Perseroan. 
 
1. GAMBARAN UMUM 
 
Perseroan didirikan dengan nama: 
 
PT Siemens Kabel Optik 
 
Sesuai Akta Perseroan Terbatas “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 66 tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan 
Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor: C2-13687.HT.01.01.TH.95 tanggal 26 Oktober 1995, akta telah didaftarkan 
dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 
1806/A.PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL tanggal 1 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 5 tanggal 16 Januari 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 741 (selanjutnya 
disebut “Akta Pendirian”). 
 
Perubahan Anggaran Dasar: 
 
Berdasarkan hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas 
ditetapkan oleh RUPS perseroan terbatas tersebut.  
 
Perubahan anggaran dasar tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar yang 
memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar 
yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan 
dimaksud yang perlu mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencakup 
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal 
dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta status dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi Perseroan 
Terbatas terbuka atau sebaliknya. Sedangkan perubahan-perubahan lainnya yang tidak mencakup hal-hal seperti telah 
disebutkan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
 
Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan tersebut, sedangkan perubahan anggaran 
dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak 
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Perubahan anggaran 
dasar suatu Perseroan Terbatas, baik yang memerlukan persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan pada Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam 
Berita Negara. 
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Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, salah 
satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar “PT Siemens Kabel 
Optik” Nomor: 91 tanggal 31 Agustus 2001, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Juni 2001 Nomor: 44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel sebagai pengganti 
dari Tuan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07828 
HT.01.04.TH.2001 tanggal 7 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang 
Nomor: 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001, serta telah diumumkan dalam 
pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 24 tanggal 22 Maret 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 2863 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 91 tanggal 31 Agustus 2001”, dimana para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: 
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA 

 
Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, 
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 
tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut 
“Anggaran Dasar”) 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat 
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. 
Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 
2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 
Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 04 
Maret 2019”). 
 
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) menyetujui rencana 
Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran 
Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) menyetujui perubahan status 
Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan 
menjadi:  
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk 

 
Serta (iii) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham 
baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus 
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya 
para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih 
dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal tersebut di atas; (iv) menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock 
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang 
akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang 
berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
pasar modal; (v) Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 
 
Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, 
laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang 
seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian 
& Rekan dan ditandatangani oleh Poltak Situmorang, CPA sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian 
dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  (b) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan 
untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan, 
serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan 
keuangan Perseroan. 
 
1. GAMBARAN UMUM 
 
Perseroan didirikan dengan nama: 
 
PT Siemens Kabel Optik 
 
Sesuai Akta Perseroan Terbatas “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 66 tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan 
Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor: C2-13687.HT.01.01.TH.95 tanggal 26 Oktober 1995, akta telah didaftarkan 
dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 
1806/A.PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL tanggal 1 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 5 tanggal 16 Januari 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 741 (selanjutnya 
disebut “Akta Pendirian”). 
 
Perubahan Anggaran Dasar: 
 
Berdasarkan hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas 
ditetapkan oleh RUPS perseroan terbatas tersebut.  
 
Perubahan anggaran dasar tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar yang 
memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar 
yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan 
dimaksud yang perlu mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencakup 
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal 
dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta status dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi Perseroan 
Terbatas terbuka atau sebaliknya. Sedangkan perubahan-perubahan lainnya yang tidak mencakup hal-hal seperti telah 
disebutkan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
 
Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan tersebut, sedangkan perubahan anggaran 
dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak 
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Perubahan anggaran 
dasar suatu Perseroan Terbatas, baik yang memerlukan persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan pada Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam 
Berita Negara. 
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Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, salah 
satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar “PT Siemens Kabel 
Optik” Nomor: 91 tanggal 31 Agustus 2001, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Juni 2001 Nomor: 44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel sebagai pengganti 
dari Tuan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07828 
HT.01.04.TH.2001 tanggal 7 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang 
Nomor: 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001, serta telah diumumkan dalam 
pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 24 tanggal 22 Maret 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 2863 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 91 tanggal 31 Agustus 2001”, dimana para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: 
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA 

 
Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, 
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 
tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut 
“Anggaran Dasar”) 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat 
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. 
Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 
2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 
Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 04 
Maret 2019”). 
 
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) menyetujui rencana 
Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran 
Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) menyetujui perubahan status 
Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan 
menjadi:  
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk 

 
Serta (iii) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham 
baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus 
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya 
para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih 
dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal tersebut di atas; (iv) menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock 
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang 
akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang 
berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
pasar modal; (v) Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
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(Management and Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan); -Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan 
ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham 
baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and 
Employee Stock Option Plan) tersebut; (vi) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah 
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini 
serta saham-saham dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk 
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (vii) menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; (viii) 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua 
ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/PJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk 
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (ix) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada 
Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan), termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk 
mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa 
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. mendaftarkan 
saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; c. menandatangani semua perjanjian dan akta-
akta yang berhubungan dengan  Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut; d. hal-
hal lain yang berkaitan; dan (x) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk 
menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang 
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran 
Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama 
pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan). 
 
Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik 
lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 

i. Kegiatan Usaha Utama: 
 

a.  industri kabel serta optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik. 
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau 
aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/ 
tinggi. 
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c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang 
dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung plastik dan 
perlengkapan pipa. 

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan 
atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan 
menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas 
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang 
mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk 
pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vokal lainnya 
yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa 
berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan 
jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang 
menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui 
operator infrastruktur dengan kabel.  Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang 
dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.  Termasuk kegiatan 
sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau 
melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN).  Termasuk juga kegiatan 
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio 
trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 

f. instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik 
untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan 
rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan 
raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g.  instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada 
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. 
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi 
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit 
dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi. 

 

ii. kegiatan usaha penunjang : 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 
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(Management and Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan); -Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan 
ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham 
baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and 
Employee Stock Option Plan) tersebut; (vi) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah 
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini 
serta saham-saham dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk 
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (vii) menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; (viii) 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua 
ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/PJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk 
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (ix) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada 
Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan), termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk 
mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa 
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. mendaftarkan 
saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; c. menandatangani semua perjanjian dan akta-
akta yang berhubungan dengan  Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut; d. hal-
hal lain yang berkaitan; dan (x) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk 
menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang 
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran 
Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama 
pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan). 
 
Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik 
lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 

i. Kegiatan Usaha Utama: 
 

a.  industri kabel serta optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik. 
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau 
aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/ 
tinggi. 
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c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang 
dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung plastik dan 
perlengkapan pipa. 

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan 
atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan 
menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas 
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang 
mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk 
pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vokal lainnya 
yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa 
berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan 
jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang 
menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui 
operator infrastruktur dengan kabel.  Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang 
dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.  Termasuk kegiatan 
sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau 
melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN).  Termasuk juga kegiatan 
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio 
trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 

f. instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik 
untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan 
rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan 
raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g.  instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada 
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. 
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi 
pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit 
dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi. 

 

ii. kegiatan usaha penunjang : 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 
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2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA 
 
Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi: 
 
 Kondisi umum perekonomian  
 
Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh kondisi sektor telekomunikasi Indonesia dan perekonomian Indonesia 
pada umumnya. Khususnya pengembangan pita lebar (broadband) dan evolusinya ke konvergensi teknologi IOT 
(internet of things).  Sektor telekomunikasi memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian Indonesia, 
khususnya di dekade terakhir.  
 
Seiring dengan perkembangan kebutuhan daripada interkoneksi pita lebar yang hanya dapat dipenuhi dengan kabel 
optik, volume penjualan kabel Perseroan dan harga yang dicapai akan bergantung pada kondisi pasar telekomunikasi 
dan kabel optik. Segmen konsumen utama Perseroan untuk produk-produk yang dipasarkan adalah konsumen yang 
memprioritaskan kualitas dari kabel yang dibuat oleh perseroan. Perseroan menawarkan produk berkualitas tinggi 
yang berimplikasi menjadikan Perseroan sebagai penyedia produk premium. 
 
 
 Biaya riset dan pengembangan 
 
Dengan perkembangan teknologi IOT, infrastruktur pendukung telekomunikasi harus bisa menampung kapasitas data 
yang sangat besar. Dalam waktu yang bersamaan pasar menuntut penghematan biaya investasi. Perseroan 
mencadangkan maksimum tiga persen (3%) dari nilai penjualan untuk biaya riset dan pengembangan produk dan 
jasa. Beberapa produk perseroan telah menjadi produk unggulan dipasar. Dalam bidang jasa, Perseroan sudah 
mampu mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya hanya dikerjakan oleh pihak asing misalnya restorasi kabel laut dan 
pekerjaan penanaman kabel laut. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang rencana pita lebar 
Indonesia 2014-2019 termasuk didalamnya tentang penggunaan utilitas telekomunikasi bersama, Perseroan 
mengembangkan  teknologi  microduct yang dapat menghemat biaya investasi untuk operator telekomunikasi secara 
signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati  layanan pita lebar yang lebih murah. Hasil usaha Perseroan 
dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk terus menciptakan solusi yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi 
kebutuhan  operator telekomunikasi. 
 
 
 Fluktuasi dalam Nilai Tukar Valuta Asing 
 
Nilai mata uang Rupiah telah melemah secara signifikan selama dekade terakhir. Selama periode antara tanggal 1 
Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019, nilai tukar Rupiah/Dolar AS berdasarkan kurs Bank Indonesia 
berkisar dari nilai terendah Rp11.272,- per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp15.254,- per Dolar AS. 
Hingga saat ini, semua transaksi Perseroan dilakukan dan dicatat dalam Rupiah, yang merupakan mata uang 
fungsional dan pelaporan Perseroan.Dengan melihat strategi bisnis Perseroan saat ini dan yang akan datang, 
Perseroan memiliki kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar 
pendapatan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah dan sebagian besar pembelian bahan baku Perseroan 
berasal dari luar negeri. 
 
 Perkembangan Aktivitas Pemasaran 
 
Perseroan secara rutin memberikan edukasi kepada konsumen tentang perkembangan produk dan manfaat-manfaat 
yang menguntungkan. Perseroan berpartisipasi dalam beberapa pameran telekomunikasi baik di dalam dan di luar 
negeri. Perseroan saat ini menerapkan strategi pemasaran dan penjualan yang difokuskan kearah perkembangan 
sistem kabel laut dengan tujuan meningkatkan kinerja perseroan dari pendapatan yang berkesinambungan. 
Perseroan secara simultan mendorong peralihan jaringan kabel optik traditional ke sistem microduct, seiring dengan 
kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dearah-dearah khususnya DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 
Semarang, dan kota-kota besar lain. Perseroan dalam jangka pendek menyediakan pelayanan perbaikan kabel laut 
dan untuk jangka panjang perseroan memasarkan sistem kerjasama perawatan jaringan. 
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 Pengembangan Produk Baru 
 
Hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk terus menciptakan produk-produk yang kreatif 
dan inovatif sehingga dapat memenuhi keinginan para pelanggan. Selain itu Perseroan juga mengembangkan produk-
produk aksesoris dan perangkat-perangkat pendukung yang dibutuhkan oleh calon pelanggan sehingga pendapatan 
Perseroan terus meningkat. Selama Perseroan beroperasi belum pernah terjadi penarikan produk yang telah dibeli 
oleh pelanggan. 
 
 
 Kondisi Persaingan dan Strategi Perseroan 
 
Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing maka perseroan melihat kecenderungan pabrikan dari 
Cina melakukan ekspansi ataupun akuisisi perusahan lokal. Dengan adanya pemain baru persaingan akan cenderung 
lebih ketat. Perseroan saat ini berkompetisi dengan sekitar sepuluh pemain domestik, tetapi Perseroan memiliki 
keunggulan teknologi dibandingkan dengan pabrik yang lain. Salah satu keunggulan Perseroan adalah 
kemampuannya untuk membuat tailor-made kabel dan perangkat  khusus untuk permintaan pelanggannya. Sampai 
dengan saat ini Perseroan adalah satu-satunya produsen yang mampu membuat kabel laut serat optik di Indonesia, 
yang memiliki standar mutu dan sertifikat internasional (UQJ Certificate). 
 
Perseroan pada masa yang akan datang akan mengembangkan unit usaha yang melengkapi usaha inti Perseroan, 
seperti pengembangan penyewaan dark fiber (serat optik pasif) untuk kabel darat dan kabel laut di lokasi strategis 
yang akan membantu Perseroan mendapat pendapatan yang berkesinambungan (recurring income). 
 
 
 Langkah-Langkah Perseroan untuk Meningkatkan Kinerja 
 
Sejak berdirinya Perseroan, Perseroan telah melalui krisis-krisis yang hebat, dimana memberikan imbas yang sangat 
besar pada penghasilan dan keuntungan Perseroan. Namun, Manajemen Perseroan telah membuktikan keuletan 
sehingga mampu mengatasi masa-masa sulit tersebut. 
 
Berdasarkan pada pondasi yang kokoh dari Siemens AG dan Corning Inc. dengan reputasi produk perseroan dimana 
kualitas produk yang tinggi, serta tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam-jejak yang baik, Perseroan 
melihat kesempatan usaha di bidang pembangunan dan penyewaan jaringan serat optik pasif sebagai unit usaha baru 
yang dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan dengan laba yang menarik. 
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2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA 
 
Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi: 
 
 Kondisi umum perekonomian  
 
Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh kondisi sektor telekomunikasi Indonesia dan perekonomian Indonesia 
pada umumnya. Khususnya pengembangan pita lebar (broadband) dan evolusinya ke konvergensi teknologi IOT 
(internet of things).  Sektor telekomunikasi memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian Indonesia, 
khususnya di dekade terakhir.  
 
Seiring dengan perkembangan kebutuhan daripada interkoneksi pita lebar yang hanya dapat dipenuhi dengan kabel 
optik, volume penjualan kabel Perseroan dan harga yang dicapai akan bergantung pada kondisi pasar telekomunikasi 
dan kabel optik. Segmen konsumen utama Perseroan untuk produk-produk yang dipasarkan adalah konsumen yang 
memprioritaskan kualitas dari kabel yang dibuat oleh perseroan. Perseroan menawarkan produk berkualitas tinggi 
yang berimplikasi menjadikan Perseroan sebagai penyedia produk premium. 
 
 
 Biaya riset dan pengembangan 
 
Dengan perkembangan teknologi IOT, infrastruktur pendukung telekomunikasi harus bisa menampung kapasitas data 
yang sangat besar. Dalam waktu yang bersamaan pasar menuntut penghematan biaya investasi. Perseroan 
mencadangkan maksimum tiga persen (3%) dari nilai penjualan untuk biaya riset dan pengembangan produk dan 
jasa. Beberapa produk perseroan telah menjadi produk unggulan dipasar. Dalam bidang jasa, Perseroan sudah 
mampu mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya hanya dikerjakan oleh pihak asing misalnya restorasi kabel laut dan 
pekerjaan penanaman kabel laut. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang rencana pita lebar 
Indonesia 2014-2019 termasuk didalamnya tentang penggunaan utilitas telekomunikasi bersama, Perseroan 
mengembangkan  teknologi  microduct yang dapat menghemat biaya investasi untuk operator telekomunikasi secara 
signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati  layanan pita lebar yang lebih murah. Hasil usaha Perseroan 
dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk terus menciptakan solusi yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi 
kebutuhan  operator telekomunikasi. 
 
 
 Fluktuasi dalam Nilai Tukar Valuta Asing 
 
Nilai mata uang Rupiah telah melemah secara signifikan selama dekade terakhir. Selama periode antara tanggal 1 
Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019, nilai tukar Rupiah/Dolar AS berdasarkan kurs Bank Indonesia 
berkisar dari nilai terendah Rp11.272,- per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp15.254,- per Dolar AS. 
Hingga saat ini, semua transaksi Perseroan dilakukan dan dicatat dalam Rupiah, yang merupakan mata uang 
fungsional dan pelaporan Perseroan.Dengan melihat strategi bisnis Perseroan saat ini dan yang akan datang, 
Perseroan memiliki kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar 
pendapatan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah dan sebagian besar pembelian bahan baku Perseroan 
berasal dari luar negeri. 
 
 Perkembangan Aktivitas Pemasaran 
 
Perseroan secara rutin memberikan edukasi kepada konsumen tentang perkembangan produk dan manfaat-manfaat 
yang menguntungkan. Perseroan berpartisipasi dalam beberapa pameran telekomunikasi baik di dalam dan di luar 
negeri. Perseroan saat ini menerapkan strategi pemasaran dan penjualan yang difokuskan kearah perkembangan 
sistem kabel laut dengan tujuan meningkatkan kinerja perseroan dari pendapatan yang berkesinambungan. 
Perseroan secara simultan mendorong peralihan jaringan kabel optik traditional ke sistem microduct, seiring dengan 
kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dearah-dearah khususnya DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 
Semarang, dan kota-kota besar lain. Perseroan dalam jangka pendek menyediakan pelayanan perbaikan kabel laut 
dan untuk jangka panjang perseroan memasarkan sistem kerjasama perawatan jaringan. 
 
 

   

 
47 

 

 Pengembangan Produk Baru 
 
Hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk terus menciptakan produk-produk yang kreatif 
dan inovatif sehingga dapat memenuhi keinginan para pelanggan. Selain itu Perseroan juga mengembangkan produk-
produk aksesoris dan perangkat-perangkat pendukung yang dibutuhkan oleh calon pelanggan sehingga pendapatan 
Perseroan terus meningkat. Selama Perseroan beroperasi belum pernah terjadi penarikan produk yang telah dibeli 
oleh pelanggan. 
 
 
 Kondisi Persaingan dan Strategi Perseroan 
 
Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing maka perseroan melihat kecenderungan pabrikan dari 
Cina melakukan ekspansi ataupun akuisisi perusahan lokal. Dengan adanya pemain baru persaingan akan cenderung 
lebih ketat. Perseroan saat ini berkompetisi dengan sekitar sepuluh pemain domestik, tetapi Perseroan memiliki 
keunggulan teknologi dibandingkan dengan pabrik yang lain. Salah satu keunggulan Perseroan adalah 
kemampuannya untuk membuat tailor-made kabel dan perangkat  khusus untuk permintaan pelanggannya. Sampai 
dengan saat ini Perseroan adalah satu-satunya produsen yang mampu membuat kabel laut serat optik di Indonesia, 
yang memiliki standar mutu dan sertifikat internasional (UQJ Certificate). 
 
Perseroan pada masa yang akan datang akan mengembangkan unit usaha yang melengkapi usaha inti Perseroan, 
seperti pengembangan penyewaan dark fiber (serat optik pasif) untuk kabel darat dan kabel laut di lokasi strategis 
yang akan membantu Perseroan mendapat pendapatan yang berkesinambungan (recurring income). 
 
 
 Langkah-Langkah Perseroan untuk Meningkatkan Kinerja 
 
Sejak berdirinya Perseroan, Perseroan telah melalui krisis-krisis yang hebat, dimana memberikan imbas yang sangat 
besar pada penghasilan dan keuntungan Perseroan. Namun, Manajemen Perseroan telah membuktikan keuletan 
sehingga mampu mengatasi masa-masa sulit tersebut. 
 
Berdasarkan pada pondasi yang kokoh dari Siemens AG dan Corning Inc. dengan reputasi produk perseroan dimana 
kualitas produk yang tinggi, serta tim manajemen yang berpengalaman dengan rekam-jejak yang baik, Perseroan 
melihat kesempatan usaha di bidang pembangunan dan penyewaan jaringan serat optik pasif sebagai unit usaha baru 
yang dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan dengan laba yang menarik. 
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3. ANALISIS KEUANGAN 
 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 
Beban pokok pendapatan  (340.778.737) (199.930.315) (171.786.000) 
LABA BRUTO 104.215.167 56.335.134 43.242.085 
Beban penjualan (5.458.408) (3.765.929) (4.334.228) 
Beban umum dan administrasi (27.048.691) (21.562.109) (18.434.945) 
Pendapatan operasi lain 653.125 681.486 1.559.052 
Beban operasi lain (25.338.136) (4.548.181) (4.414.236) 
LABA SEBELUM PAJAK 47.023.057 27.140.401 17.617.728 

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK    
Pajak Kini (12.062.933) (6.874.838) (4.975.940) 
Pajak tangguhan (27.106) (252.603) (33.981) 
Total beban pajak, neto (12.090.039) (7.127.441) (5.009.921) 
LABA TAHUN BERJALAN 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
LAIN    
Pos yang tidak direklasifikasi ke 
laba rugi: 

- Surplus revaluasi aset tetap (5.393.681) (5.458.730) 50.332.182 
- Pengukuran kembali atas 

program imbalan pasti 
1.114.332 (1.641.144) 1.260.760 

- Pajak penghasilan terkait 
(278.583) 410.286 (315.190) 

Total penghasilan komprehensif 
Lain (4.557.932) (6.689.588) 51.277.752 
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN  30.375.086 13.323.372 63.885.559 
LABA PER SAHAM DASAR 0,23 0,13 0,08 
 
 
PENDAPATAN 
 
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp188,72 miliar atau sebesar 
73,65% dari Rp256,26 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp444,99 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Proyek Palapa 
Ring yang didapat oleh Perseroan yang mengkontribusikan sekitar 29% dari level pendapatan Perseroan. 
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Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp41,23 miliar atau sebesar 
19,18% dari Rp215,02 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp256,26 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume 
kabel yang terjual dan kenaikan persentase penyelesaian proyek. 
 
BEBAN POKOK PENDAPATAN 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp140,84 miliar 
atau sebesar 70,45% dari Rp199,93 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
Rp340,77 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan beban pokok pendapatan 
tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah pendapatan dari Proyek Palapa Ring. 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp28,14 miliar 
atau sebesar 16,38% dari Rp171,78 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
Rp199,93 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban pokok pendapatan 
tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah pendapatan, kenaikan tingkat upah tenaga kerja, serta harga bahan baku.  
 
LABA BRUTO 
 
Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp47,88 miliar atau sebesar 
84,99% dari Rp56,33 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp104,21 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan kenaikan 
pengakuan pendapatan yang berasal dari proyek Palapa Ring. 
 
Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp13,09 miliar atau sebesar 
30,28% dari Rp43,24 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp56,33 miliar untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut terjadi seiring kenaikan pengakuan 
pendapatan dari kenaikan persentase penyelesaian proyek. 
 
BEBAN PENJUALAN 
 
Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp1,69 miliar atau 
sebesar 44,94% dari Rp3,76 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp5,45 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan gaji 
dan tunjangan karyawan khususnya di bagian penjualan dan pemasaran. 
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3. ANALISIS KEUANGAN 
 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 
Beban pokok pendapatan  (340.778.737) (199.930.315) (171.786.000) 
LABA BRUTO 104.215.167 56.335.134 43.242.085 
Beban penjualan (5.458.408) (3.765.929) (4.334.228) 
Beban umum dan administrasi (27.048.691) (21.562.109) (18.434.945) 
Pendapatan operasi lain 653.125 681.486 1.559.052 
Beban operasi lain (25.338.136) (4.548.181) (4.414.236) 
LABA SEBELUM PAJAK 47.023.057 27.140.401 17.617.728 

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK    
Pajak Kini (12.062.933) (6.874.838) (4.975.940) 
Pajak tangguhan (27.106) (252.603) (33.981) 
Total beban pajak, neto (12.090.039) (7.127.441) (5.009.921) 
LABA TAHUN BERJALAN 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
LAIN    
Pos yang tidak direklasifikasi ke 
laba rugi: 

- Surplus revaluasi aset tetap (5.393.681) (5.458.730) 50.332.182 
- Pengukuran kembali atas 

program imbalan pasti 
1.114.332 (1.641.144) 1.260.760 

- Pajak penghasilan terkait 
(278.583) 410.286 (315.190) 

Total penghasilan komprehensif 
Lain (4.557.932) (6.689.588) 51.277.752 
TOTAL LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN  30.375.086 13.323.372 63.885.559 
LABA PER SAHAM DASAR 0,23 0,13 0,08 
 
 
PENDAPATAN 
 
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp188,72 miliar atau sebesar 
73,65% dari Rp256,26 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp444,99 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Proyek Palapa 
Ring yang didapat oleh Perseroan yang mengkontribusikan sekitar 29% dari level pendapatan Perseroan. 
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Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp41,23 miliar atau sebesar 
19,18% dari Rp215,02 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp256,26 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume 
kabel yang terjual dan kenaikan persentase penyelesaian proyek. 
 
BEBAN POKOK PENDAPATAN 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp140,84 miliar 
atau sebesar 70,45% dari Rp199,93 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
Rp340,77 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan beban pokok pendapatan 
tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah pendapatan dari Proyek Palapa Ring. 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp28,14 miliar 
atau sebesar 16,38% dari Rp171,78 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
Rp199,93 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban pokok pendapatan 
tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah pendapatan, kenaikan tingkat upah tenaga kerja, serta harga bahan baku.  
 
LABA BRUTO 
 
Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp47,88 miliar atau sebesar 
84,99% dari Rp56,33 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp104,21 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan kenaikan 
pengakuan pendapatan yang berasal dari proyek Palapa Ring. 
 
Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp13,09 miliar atau sebesar 
30,28% dari Rp43,24 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp56,33 miliar untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut terjadi seiring kenaikan pengakuan 
pendapatan dari kenaikan persentase penyelesaian proyek. 
 
BEBAN PENJUALAN 
 
Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp1,69 miliar atau 
sebesar 44,94% dari Rp3,76 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp5,45 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan gaji 
dan tunjangan karyawan khususnya di bagian penjualan dan pemasaran. 
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Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp568,29 juta atau 
sebesar 13,11% dari Rp4,33 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp3,76 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan tersebut disebabkan oleh bonus yang tidak 
dibagikan pada tahun 2017, dimana bonus 2017 ini dibagikan pada tahun 2018, dengan total sebesar Rp 780 ribu. 
 
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp5,45 
miliar atau sebesar 25,44% dari Rp21,56 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
Rp27,04 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan terjadi karena peningkatan 
biaya gaji dan tunjangan karyawan, serta penelitian dan pengembangan. 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp3,12 
miliar atau sebesar 16,96% dari Rp18,43 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
Rp21,56 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan terjadi karena peningkatan 
biaya gaji dan tunjangan karyawan, serta penelitian dan pengembangan. 
 
PENDAPATAN BUNGA 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp241,25 juta atau 
sebesar 58,58% dari Rp411,86 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp653,12 
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan terjadi terutama karena ada pendapatan 
bunga deposito yang berasal dan deposito pada Bank Mayora (terakhir dicairkan pada bulan November 2018). 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp156,05 juta atau 
sebesar 61% dari Rp255,81 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp411,86 juta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
 
BEBAN LAIN-LAIN 
 
Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp20,78 miliar atau sebesar 
457,10% dari Rp4,54 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp25,33 miliar untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terjadi terutama karena rugi selisih kurs 
akibat pembelian bahan baku yang sebagian besar berasal dari import. 
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Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp133,94 juta atau sebesar 
3,03% dari Rp4,41 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp4,54 miliar untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan rugi selisih kurs. 
 
LABA TAHUN BERJALAN 
 
Laba Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Laba Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp14,92 miliar atau 
sebesar 74,55% dari Rp20,01 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp34,93 
miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan laba periode berjalan disebabkan oleh 
kenaikan laba usaha yang berasal dari laba bruto dan pendapatan operasi lain. 
 
Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp7,40 miliar atau 
sebesar 58,73% dari Rp12,60 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp20,01 
miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan volume 
kabel yang terjual. 
 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp2,13 miliar 
atau sebesar 31,87% dari (Rp6,68 miliar) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
(Rp4,55 miliar) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan 
nilai pengukuran kembali atas program imbalan kerja. 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp57,96 
miliar atau sebesar 133,05% dari Rp51,27 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
(Rp6,68 miliar) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terjadi karena penurunan 
surplus revaluasi aset tetap. 
 
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 
 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp17,05 
miliar atau sebesar 127,98% dari Rp13,32 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
Rp30,37 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 
Proyek Palapa Ring yang didapat oleh Perseroan yang mengkontribusikan sekitar 29% dari level pendapatan 
Perseroan. 
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Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp568,29 juta atau 
sebesar 13,11% dari Rp4,33 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp3,76 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan tersebut disebabkan oleh bonus yang tidak 
dibagikan pada tahun 2017, dimana bonus 2017 ini dibagikan pada tahun 2018, dengan total sebesar Rp 780 ribu. 
 
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp5,45 
miliar atau sebesar 25,44% dari Rp21,56 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
Rp27,04 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan terjadi karena peningkatan 
biaya gaji dan tunjangan karyawan, serta penelitian dan pengembangan. 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp3,12 
miliar atau sebesar 16,96% dari Rp18,43 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
Rp21,56 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan terjadi karena peningkatan 
biaya gaji dan tunjangan karyawan, serta penelitian dan pengembangan. 
 
PENDAPATAN BUNGA 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp241,25 juta atau 
sebesar 58,58% dari Rp411,86 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp653,12 
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan terjadi terutama karena ada pendapatan 
bunga deposito yang berasal dan deposito pada Bank Mayora (terakhir dicairkan pada bulan November 2018). 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp156,05 juta atau 
sebesar 61% dari Rp255,81 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp411,86 juta 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.  
 
BEBAN LAIN-LAIN 
 
Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp20,78 miliar atau sebesar 
457,10% dari Rp4,54 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp25,33 miliar untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut terjadi terutama karena rugi selisih kurs 
akibat pembelian bahan baku yang sebagian besar berasal dari import. 
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Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp133,94 juta atau sebesar 
3,03% dari Rp4,41 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp4,54 miliar untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan rugi selisih kurs. 
 
LABA TAHUN BERJALAN 
 
Laba Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Laba Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp14,92 miliar atau 
sebesar 74,55% dari Rp20,01 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp34,93 
miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan laba periode berjalan disebabkan oleh 
kenaikan laba usaha yang berasal dari laba bruto dan pendapatan operasi lain. 
 
Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 naik sebesar Rp7,40 miliar atau 
sebesar 58,73% dari Rp12,60 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp20,01 
miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan volume 
kabel yang terjual. 
 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp2,13 miliar 
atau sebesar 31,87% dari (Rp6,68 miliar) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
(Rp4,55 miliar) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan 
nilai pengukuran kembali atas program imbalan kerja. 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp57,96 
miliar atau sebesar 133,05% dari Rp51,27 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
(Rp6,68 miliar) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terjadi karena penurunan 
surplus revaluasi aset tetap. 
 
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 
 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 
 
Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar Rp17,05 
miliar atau sebesar 127,98% dari Rp13,32 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 
Rp30,37 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 
Proyek Palapa Ring yang didapat oleh Perseroan yang mengkontribusikan sekitar 29% dari level pendapatan 
Perseroan. 
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Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp50,56 
miliar atau sebesar 79,14% dari Rp63,88 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
Rp13,32 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terjadi karena nilai surplus 
revaluasi aset tetap menurun. 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

ASET 
   ASET LANCAR 

   Kas dan setara kas 27.099.037 39.453.582 10.200.524 
Investasi sementara 823.406 1.000.000 - 
Piutang usaha - pihak ketiga 61.290.513 51.572.610 53.876.111 
Piutang lain-lain 269.515 151.333 17.693.092 
Persediaan 111.687.649 129.197.947 65.631.729 
Uang muka  7.753.122 3.906.270 8.259.261 
Biaya dibayar di muka 1.774.284 3.411.992 620.101 
Pajak dibayar di muka 1.565.260 1.944.354 - 
JUMLAH ASET LANCAR 212.262.785 230.638.088 156.280.818 

    
ASET TIDAK LANCAR 

   Aset tetap – neto 133.742.596 135.988.456 117.582.763 
Aset tak berwujud 119.907 161.768 152.046 
Aset pajak tangguhan 421.170 726.859 569.176 
Garansi bank dan deposit 918.565 3.028.132 1.896.039 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 135.202.238 139.905.215 120.200.024 
JUMLAH ASET  347.465.023 370.543.303 276.480.842 
 
ASET LANCAR 
 
Posisi Aset Lancar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Aset lancar turun sebesar Rp18,37 miliar atau sebesar 7,97% ke posisi Rp 212,26 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp230,63 miliar, terutama disebabkan oleh 
penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran kepada pihak ketiga, dan penurunan jumlah persediaan. 
 
Posisi Aset Lancar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset lancar naik sebesar Rp74,35 miliar atau sebesar 47,58% ke posisi Rp230,63 miliar pada tanggal 31 Desember 
2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp156,28 miliar, terutama karena disebabkan 
oleh kenaikan kas dan setara kas dari penerimaan piutang, dan kenaikan jumlah persediaan. 
 
ASET TIDAK LANCAR 
 
Posisi Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Aset tidak lancar turun sebesar Rp4,70 miliar atau sebesar 3,36% ke posisi Rp135,20 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp139,905 miliar, terutama 
disebabkan oleh penurunan aset tetap karena kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap dan penurunan garansi 
bank sebagai akibat penyelesaian proyek. 
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Posisi Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset tidak lancar naik sebesar Rp19,70 miliar atau sebesar 16,39% ke posisi Rp139,90 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp120,20 miliar, terutama 
disebabkan oleh kenaikan aset tetap karena pembelian peralatan dan mesin. 
 
TOTAL ASET 
 
Posisi Total Aset tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Total Aset turun sebesar Rp23,07 miliar atau sebesar 6,2% ke posisi Rp347,46 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp370,54 miliar, disebabkan oleh penurunan 
aset lancar sebesar Rp18,37 miliar dan aset tidak lancar Rp4,70 miliar. 
 
Posisi Total Aset tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Total Aset naik sebesar Rp94,06 miliar atau sebesar 34,02% ke posisi Rp370,54 miliar pada tanggal 31 Desember 
2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp276,48 miliar, disebabkan oleh kenaikan 
aset lancar sebesar Rp74,35 miliar dan aset tidak lancar sebesar Rp19,70 miliar. 
 

(dalam ribuan Rupiah) 
Keterangan 31 Desember 
 2018 2017 2016 
LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Pinjaman bank jangka pendek - 5.000.000 9.075.552 
Utang usaha - pihak ketiga 46.406.342 57.862.381 37.510.799 
Utang lain-lain 68.240 152.894 40.992 
Utang pajak 6.542.499 582.413 986.872 
Uang muka diterima 34.197.293 64.266.497 10.516.603 
Beban masih harus dibayar 5.801.367 9.540.566 10.746.855 
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:    
- Utang bank jangka panjang 9.457.445 9.346.336 6.341.102 
- Utang pembelian kredit 103.048 257.235 242.681 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PENDEK 102.576.234 147.008.322 75.461.456 
 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pinjaman bank jangka panjang 13.122.625 22.619.835 16.191.529 
Utang  pembelian kredit - 103.048 263.390 
Liabilitas imbalan kerja 8.575.436 7.996.456 5.072.197 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PANJANG 21.698.061 30.719.339 21.527.116 
JUMLAH LIABILITAS 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
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Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 
dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 
 
Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar Rp50,56 
miliar atau sebesar 79,14% dari Rp63,88 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 
Rp13,32 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terjadi karena nilai surplus 
revaluasi aset tetap menurun. 
 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

ASET 
   ASET LANCAR 

   Kas dan setara kas 27.099.037 39.453.582 10.200.524 
Investasi sementara 823.406 1.000.000 - 
Piutang usaha - pihak ketiga 61.290.513 51.572.610 53.876.111 
Piutang lain-lain 269.515 151.333 17.693.092 
Persediaan 111.687.649 129.197.947 65.631.729 
Uang muka  7.753.122 3.906.270 8.259.261 
Biaya dibayar di muka 1.774.284 3.411.992 620.101 
Pajak dibayar di muka 1.565.260 1.944.354 - 
JUMLAH ASET LANCAR 212.262.785 230.638.088 156.280.818 

    
ASET TIDAK LANCAR 

   Aset tetap – neto 133.742.596 135.988.456 117.582.763 
Aset tak berwujud 119.907 161.768 152.046 
Aset pajak tangguhan 421.170 726.859 569.176 
Garansi bank dan deposit 918.565 3.028.132 1.896.039 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 135.202.238 139.905.215 120.200.024 
JUMLAH ASET  347.465.023 370.543.303 276.480.842 
 
ASET LANCAR 
 
Posisi Aset Lancar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Aset lancar turun sebesar Rp18,37 miliar atau sebesar 7,97% ke posisi Rp 212,26 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp230,63 miliar, terutama disebabkan oleh 
penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran kepada pihak ketiga, dan penurunan jumlah persediaan. 
 
Posisi Aset Lancar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset lancar naik sebesar Rp74,35 miliar atau sebesar 47,58% ke posisi Rp230,63 miliar pada tanggal 31 Desember 
2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp156,28 miliar, terutama karena disebabkan 
oleh kenaikan kas dan setara kas dari penerimaan piutang, dan kenaikan jumlah persediaan. 
 
ASET TIDAK LANCAR 
 
Posisi Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Aset tidak lancar turun sebesar Rp4,70 miliar atau sebesar 3,36% ke posisi Rp135,20 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp139,905 miliar, terutama 
disebabkan oleh penurunan aset tetap karena kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap dan penurunan garansi 
bank sebagai akibat penyelesaian proyek. 
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Posisi Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Aset tidak lancar naik sebesar Rp19,70 miliar atau sebesar 16,39% ke posisi Rp139,90 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp120,20 miliar, terutama 
disebabkan oleh kenaikan aset tetap karena pembelian peralatan dan mesin. 
 
TOTAL ASET 
 
Posisi Total Aset tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Total Aset turun sebesar Rp23,07 miliar atau sebesar 6,2% ke posisi Rp347,46 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp370,54 miliar, disebabkan oleh penurunan 
aset lancar sebesar Rp18,37 miliar dan aset tidak lancar Rp4,70 miliar. 
 
Posisi Total Aset tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Total Aset naik sebesar Rp94,06 miliar atau sebesar 34,02% ke posisi Rp370,54 miliar pada tanggal 31 Desember 
2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp276,48 miliar, disebabkan oleh kenaikan 
aset lancar sebesar Rp74,35 miliar dan aset tidak lancar sebesar Rp19,70 miliar. 
 

(dalam ribuan Rupiah) 
Keterangan 31 Desember 
 2018 2017 2016 
LIABILITAS    
LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Pinjaman bank jangka pendek - 5.000.000 9.075.552 
Utang usaha - pihak ketiga 46.406.342 57.862.381 37.510.799 
Utang lain-lain 68.240 152.894 40.992 
Utang pajak 6.542.499 582.413 986.872 
Uang muka diterima 34.197.293 64.266.497 10.516.603 
Beban masih harus dibayar 5.801.367 9.540.566 10.746.855 
Bagian lancar liabilitas jangka panjang:    
- Utang bank jangka panjang 9.457.445 9.346.336 6.341.102 
- Utang pembelian kredit 103.048 257.235 242.681 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PENDEK 102.576.234 147.008.322 75.461.456 
 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pinjaman bank jangka panjang 13.122.625 22.619.835 16.191.529 
Utang  pembelian kredit - 103.048 263.390 
Liabilitas imbalan kerja 8.575.436 7.996.456 5.072.197 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PANJANG 21.698.061 30.719.339 21.527.116 
JUMLAH LIABILITAS 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
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LIABILITAS JANGKA PENDEK 
 
Posisi Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Liabilitas jangka pendek turun sebesar Rp44,43 miliar atau sebesar 30,22% ke posisi Rp102,57 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp147,00 miliar, terutama 
disebabkan oleh pelunasan utang usaha pada pihak ketiga dan penurunan penerimaan uang muka dari pihak ketiga. 
 
Posisi Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas jangka pendek naik sebesar Rp71,54 miliar atau sebesar 94,81% ke posisi Rp147,00 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp75,46 miliar, terutama 
disebabkan oleh peningkatan uang muka diterima dari pihak ketiga dan peningkatan utang usaha. 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG  
 
Posisi Liabilitas Jangka Panjang tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Liabilitas jangka panjang turun sebesar Rp9,02 miliar atau sebesar 29,37% ke posisi Rp21,69 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp30,71 miliar, terutama 
disebabkan oleh pembayaran angsuran pinjaman dari bank. 
 
Posisi Liabilitas Jangka Panjang tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas jangka panjang naik sebesar Rp9,19 miliar atau sebesar 42,70% ke posisi Rp30,71 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp21,52 miliar, terutama 
disebabkan oleh penerimaan tambahan pinjaman dari bank untuk investasi pembelian mesin dan peralatan. 
 
TOTAL LIABILITAS 
 
Posisi Total Liabilitas tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Total Liabilitas turun sebesar Rp53,45 miliar atau sebesar 30,08% ke posisi Rp124,27 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp177,72 miliar, disebabkan oleh 
penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp44,43 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp53,45 miliar. 
 
Posisi Total Liabilitas tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Total Liabilitas naik sebesar Rp80,73 miliar atau sebesar 83,25% ke posisi Rp177,72 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp96,98 miliar, disebabkan oleh 
kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp71,54 miliar dan jangka panjang Rp9,19 miliar. 
 

 (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba  - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
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EKUITAS 
 
Posisi Ekuitas tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 
 
Posisi Ekuitas naik sebesar Rp30,37 miliar atau sebesar 15,75% ke posisi Rp223,19 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp192,81 miliar, terutama 
disebabkan oleh adanya peningkatan laba ditahan. 
 
Posisi Ekuitas tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Posisi Ekuitas naik sebesar Rp13,32 miliar atau sebesar 7,42% ke posisi Rp192,81 miliar pada tanggal  
31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp179,49 miliar, 
terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba ditahan. 
 
 
ANALISIS RASIO KEUANGAN 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Indikator Pertumbuhan 
   Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 

Beban pokok pendapatan 340.778.737 199.930.315 171.786.000 
Laba kotor 104.215.167 56.335.134 43.242.085 
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan 47.023.057 27.140.401 17.617.728 
Beban pajak (12.090.039) (7.127.441) (5.009.921) 
Laba tahun berjalan 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
Jumlah aset 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
Jumlah liabilitas 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
Jumlah ekuitas 223.190.728 192.815.642 179.492.270 

    Rasio Usaha 
   Laba kotor/Pendapatan 23,42% 21,98% 20,11% 

Laba tahun berjalan/Pendapatan 7,85% 7,81% 5,86% 
Laba tahun berjalan/Jumlah ekuitas 15,65% 10,38% 7,02% 
Laba tahun berjalan/Jumlah aset 10,05% 5,40% 4,56% 
 

   Rasio Keuangan 
   Jumlah aset/Jumlah liabilitas  279,60% 208,49% 285,07% 

Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas 55,68% 92,17% 54,03% 
Jumlah liabilitas/Jumlah aset 35,77% 47,96% 35,08% 
Pinjaman berbunga/Jumlah ekuitas 10,12% 19,17% 17,61% 
Laba tahun berjalan/Pinjaman bank jangka pendek 369,37% 139,50% 81,78% 
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar 206,93% 156,89% 207,10% 

 
a) Solvabilitas 
 
Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari 
perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan 
jumlah aset. Rasio jumlah liabilitas dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing 
adalah 55,68%; 92,17% dan 54,03%. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas dibandingkan dengan jumlah aset per 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 35,77%; 47,96% dan 35,08%. 
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LIABILITAS JANGKA PENDEK 
 
Posisi Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Liabilitas jangka pendek turun sebesar Rp44,43 miliar atau sebesar 30,22% ke posisi Rp102,57 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp147,00 miliar, terutama 
disebabkan oleh pelunasan utang usaha pada pihak ketiga dan penurunan penerimaan uang muka dari pihak ketiga. 
 
Posisi Liabilitas Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas jangka pendek naik sebesar Rp71,54 miliar atau sebesar 94,81% ke posisi Rp147,00 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp75,46 miliar, terutama 
disebabkan oleh peningkatan uang muka diterima dari pihak ketiga dan peningkatan utang usaha. 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG  
 
Posisi Liabilitas Jangka Panjang tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Liabilitas jangka panjang turun sebesar Rp9,02 miliar atau sebesar 29,37% ke posisi Rp21,69 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp30,71 miliar, terutama 
disebabkan oleh pembayaran angsuran pinjaman dari bank. 
 
Posisi Liabilitas Jangka Panjang tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Liabilitas jangka panjang naik sebesar Rp9,19 miliar atau sebesar 42,70% ke posisi Rp30,71 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp21,52 miliar, terutama 
disebabkan oleh penerimaan tambahan pinjaman dari bank untuk investasi pembelian mesin dan peralatan. 
 
TOTAL LIABILITAS 
 
Posisi Total Liabilitas tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 
 
Total Liabilitas turun sebesar Rp53,45 miliar atau sebesar 30,08% ke posisi Rp124,27 miliar pada tanggal 31 
Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp177,72 miliar, disebabkan oleh 
penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp44,43 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp53,45 miliar. 
 
Posisi Total Liabilitas tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 
 
Total Liabilitas naik sebesar Rp80,73 miliar atau sebesar 83,25% ke posisi Rp177,72 miliar pada tanggal 31 
Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp96,98 miliar, disebabkan oleh 
kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp71,54 miliar dan jangka panjang Rp9,19 miliar. 
 

 (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba  - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
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EKUITAS 
 
Posisi Ekuitas tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 
 
Posisi Ekuitas naik sebesar Rp30,37 miliar atau sebesar 15,75% ke posisi Rp223,19 miliar pada tanggal 31 Desember 
2018 dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp192,81 miliar, terutama 
disebabkan oleh adanya peningkatan laba ditahan. 
 
Posisi Ekuitas tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 
 
Posisi Ekuitas naik sebesar Rp13,32 miliar atau sebesar 7,42% ke posisi Rp192,81 miliar pada tanggal  
31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp179,49 miliar, 
terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba ditahan. 
 
 
ANALISIS RASIO KEUANGAN 

 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Indikator Pertumbuhan 
   Pendapatan 444.993.904 256.265.449 215.028.085 

Beban pokok pendapatan 340.778.737 199.930.315 171.786.000 
Laba kotor 104.215.167 56.335.134 43.242.085 
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan 47.023.057 27.140.401 17.617.728 
Beban pajak (12.090.039) (7.127.441) (5.009.921) 
Laba tahun berjalan 34.933.018 20.012.960 12.607.807 
Jumlah aset 347.465.023 370.543.303 276.480.842 
Jumlah liabilitas 124.274.295 177.727.661 96.988.572 
Jumlah ekuitas 223.190.728 192.815.642 179.492.270 

    Rasio Usaha 
   Laba kotor/Pendapatan 23,42% 21,98% 20,11% 

Laba tahun berjalan/Pendapatan 7,85% 7,81% 5,86% 
Laba tahun berjalan/Jumlah ekuitas 15,65% 10,38% 7,02% 
Laba tahun berjalan/Jumlah aset 10,05% 5,40% 4,56% 
 

   Rasio Keuangan 
   Jumlah aset/Jumlah liabilitas  279,60% 208,49% 285,07% 

Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas 55,68% 92,17% 54,03% 
Jumlah liabilitas/Jumlah aset 35,77% 47,96% 35,08% 
Pinjaman berbunga/Jumlah ekuitas 10,12% 19,17% 17,61% 
Laba tahun berjalan/Pinjaman bank jangka pendek 369,37% 139,50% 81,78% 
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar 206,93% 156,89% 207,10% 

 
a) Solvabilitas 
 
Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari 
perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan 
jumlah aset. Rasio jumlah liabilitas dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing 
adalah 55,68%; 92,17% dan 54,03%. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas dibandingkan dengan jumlah aset per 31 
Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 35,77%; 47,96% dan 35,08%. 
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Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana 
tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas lancar atau rasio lancar. Rasio lancar 
Perseroan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 206,93%; 156,89% dan 207,10%. 
 
b) Imbal Hasil Ekuitas 
 
Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari 
modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba tahun berjalan dan jumlah ekuitas. Imbal hasil 
ekuitas Perseroan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 15,65%; 10,38% dan 7,02%. 
 
c) Imbal Hasil Aset 
 
Kemampuan imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba tahun 
berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 
masing-masing adalah 10,05%; 5,40% dan 4,56%. 
 

 
4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL 
 
Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat 
kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga, terutama yang berasal dari penerimaan kas 
dari pelanggan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini 
sumber pendanaan eksternal yang dimiliki Perseroan adalah melalui perbankan dalam bentuk utang bank. Untuk itu, 
Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan IPO ini. 
Sumber pendanaan lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menerbitkan surat hutang. Perseroan memiliki 
beberapa ketersediaan plafon dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mayora Tbk yang saat ini belum 
sepenuhnya digunakan. Perseroan bermaksud untuk melakukan IPO guna memperkuat struktur permodalannya 
dalam rangka mengembangkan unit usaha yang baru, yaitu Proyek Submarine Cable .  
 
Likuiditas Perseroan tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas lancar atau rasio 
lancar. Rasio lancar Perseroan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 206,93%; 156,89% dan  
207,10%. 
 
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan 
yang material terhadap likuiditas Perseroan. 
 
Selain daripada yang telah diungkapkan di atas, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material lain yang belum 
digunakannya. 
 
Arus Kas 
 
Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan pendanaan untuk pengembangan proyek baru Perseroan, belanja 
modal, seperti untuk pembelian peralatan kantor, pembayaran hutang dan menjaga cadangan kas. Arus kas yang 
berasal dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan. Jika diperlukan, Perseroan telah 
menggunakan fasilitas jangka pendek hingga panjang untuk mendanai pengembangan dan belanja modal Perseroan. 
Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari 
aktivitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih 
memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban yang dimilikinya. Arus kas 
Perseroan tidak dipengaruhi oleh karakteristik maupun siklus bisnis tertentu. Adapun transaksi atas Arus Kas Neto 
yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari pembayaran piutang pelanggan dan digunakan untuk 
pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan beban lainnya. Sedangkan sumber transaksi atas Arus Kas Neto 
yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pencairan dana yang dibatasi penggunaannya 
maupun digunakan untuk perolehan aset tetap dan sumber Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 
terutama berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang. 
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Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Perseroan: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Kas neto yang diperoleh dari 
(digunakan untuk)  aktivitas 
operasi 10.115.540 35.148.364 (7.132.773) 
Kas neto diperoleh dari 
(digunakan untuk) aktivitas 
investasi (7.826.749) (11.107.506) (22.649.958) 
Kas neto diperoleh dari 
(digunakan untuk) aktivitas 
pendanaan (14.643.336) 5.212.200 3.326.016 
 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi turun sebesar Rp25,03 miliar atau sebesar 71,22% dari Rp35,14 miliar 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp10,11 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran ke pemasok yang signifikan.  
 
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi naik sebesar Rp42,28 miliar atau sebesar 592,77% dari (Rp7,13 miliar) 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp35,14 miliar untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan 
pengeluaran kas ke kontraktor pemasok dan lainnya. 
 
 
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi 

Kas Neto yang Digunakan aktivitas investasi turun sebesar Rp3,28 milliar atau sebesar 29,54%, dari Rp11,10 miliar di 
tahun 2017 menjadi Rp.7,82 miliar di tahun 2018 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, yang 
disebabkan oleh penurunan pembelian mesin-mesin baru. 
 
Kas Neto yang Digunakan aktivitas investasi naik sebesar Rp 11,54 miliar atau sebesar 50,96%, dari Rp,22,65 miliar 
di tahun 2016 menjadi Rp11,10 miliar di tahun 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, yang 
terutama disebabkan pembelian mesin baru. 
 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan turun sebesar Rp19,85 miliar atau sebesar 380,94% dari Rp5,21 miliar 
di tahun 2017 menjadi Rp14,64 miliar di tahun 2018, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 
terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan utang bank jangka panjang. 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan naik sebesar Rp1,89 miliar atau sebesar 56,71% dari Rp3,32 miliar di 
tahun 2016 menjadi Rp5,21 miliar di tahun 2017, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 
terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan utang bank jangka panjang. 
 
 
5. BELANJA MODAL 

 
Perseroan melakukan belanja modal berupa peralatan, mesin, perlengkapan kantor dan kendaraan. Belanja modal 
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 
Rp8,23 miliar, Rp27,6 miliar dan Rp4,98 miliar Sumber dana yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan 
belanja modal adalah berasal dari kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya dan pinjaman dari 
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Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana 
tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas lancar atau rasio lancar. Rasio lancar 
Perseroan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 206,93%; 156,89% dan 207,10%. 
 
b) Imbal Hasil Ekuitas 
 
Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari 
modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba tahun berjalan dan jumlah ekuitas. Imbal hasil 
ekuitas Perseroan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 15,65%; 10,38% dan 7,02%. 
 
c) Imbal Hasil Aset 
 
Kemampuan imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba tahun 
berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 
masing-masing adalah 10,05%; 5,40% dan 4,56%. 
 

 
4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL 
 
Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat 
kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga, terutama yang berasal dari penerimaan kas 
dari pelanggan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini 
sumber pendanaan eksternal yang dimiliki Perseroan adalah melalui perbankan dalam bentuk utang bank. Untuk itu, 
Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan IPO ini. 
Sumber pendanaan lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menerbitkan surat hutang. Perseroan memiliki 
beberapa ketersediaan plafon dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mayora Tbk yang saat ini belum 
sepenuhnya digunakan. Perseroan bermaksud untuk melakukan IPO guna memperkuat struktur permodalannya 
dalam rangka mengembangkan unit usaha yang baru, yaitu Proyek Submarine Cable .  
 
Likuiditas Perseroan tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas lancar atau rasio 
lancar. Rasio lancar Perseroan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 206,93%; 156,89% dan  
207,10%. 
 
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan 
yang material terhadap likuiditas Perseroan. 
 
Selain daripada yang telah diungkapkan di atas, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material lain yang belum 
digunakannya. 
 
Arus Kas 
 
Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan pendanaan untuk pengembangan proyek baru Perseroan, belanja 
modal, seperti untuk pembelian peralatan kantor, pembayaran hutang dan menjaga cadangan kas. Arus kas yang 
berasal dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan. Jika diperlukan, Perseroan telah 
menggunakan fasilitas jangka pendek hingga panjang untuk mendanai pengembangan dan belanja modal Perseroan. 
Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari 
aktivitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih 
memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban yang dimilikinya. Arus kas 
Perseroan tidak dipengaruhi oleh karakteristik maupun siklus bisnis tertentu. Adapun transaksi atas Arus Kas Neto 
yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari pembayaran piutang pelanggan dan digunakan untuk 
pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan beban lainnya. Sedangkan sumber transaksi atas Arus Kas Neto 
yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pencairan dana yang dibatasi penggunaannya 
maupun digunakan untuk perolehan aset tetap dan sumber Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 
terutama berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang. 
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Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Perseroan: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

Kas neto yang diperoleh dari 
(digunakan untuk)  aktivitas 
operasi 10.115.540 35.148.364 (7.132.773) 
Kas neto diperoleh dari 
(digunakan untuk) aktivitas 
investasi (7.826.749) (11.107.506) (22.649.958) 
Kas neto diperoleh dari 
(digunakan untuk) aktivitas 
pendanaan (14.643.336) 5.212.200 3.326.016 
 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi turun sebesar Rp25,03 miliar atau sebesar 71,22% dari Rp35,14 miliar 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp10,11 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran ke pemasok yang signifikan.  
 
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi naik sebesar Rp42,28 miliar atau sebesar 592,77% dari (Rp7,13 miliar) 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp35,14 miliar untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan 
pengeluaran kas ke kontraktor pemasok dan lainnya. 
 
 
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi 

Kas Neto yang Digunakan aktivitas investasi turun sebesar Rp3,28 milliar atau sebesar 29,54%, dari Rp11,10 miliar di 
tahun 2017 menjadi Rp.7,82 miliar di tahun 2018 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, yang 
disebabkan oleh penurunan pembelian mesin-mesin baru. 
 
Kas Neto yang Digunakan aktivitas investasi naik sebesar Rp 11,54 miliar atau sebesar 50,96%, dari Rp,22,65 miliar 
di tahun 2016 menjadi Rp11,10 miliar di tahun 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, yang 
terutama disebabkan pembelian mesin baru. 
 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan turun sebesar Rp19,85 miliar atau sebesar 380,94% dari Rp5,21 miliar 
di tahun 2017 menjadi Rp14,64 miliar di tahun 2018, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 
terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan utang bank jangka panjang. 
 
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan naik sebesar Rp1,89 miliar atau sebesar 56,71% dari Rp3,32 miliar di 
tahun 2016 menjadi Rp5,21 miliar di tahun 2017, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 
terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan utang bank jangka panjang. 
 
 
5. BELANJA MODAL 

 
Perseroan melakukan belanja modal berupa peralatan, mesin, perlengkapan kantor dan kendaraan. Belanja modal 
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 
Rp8,23 miliar, Rp27,6 miliar dan Rp4,98 miliar Sumber dana yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan 
belanja modal adalah berasal dari kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya dan pinjaman dari 
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bank. Tujuan dari investasi barang modal ini adalah demi meningkatkan kinerja usaha Perseroan. Belanja modal 
Perseroan ini dilakukan dalam denominasi Rupiah sehingga Perseroan menilai bahwa tindakan untuk melindungi 
dirinya dari risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak diperlukan. 
 
Pada tanggal 26 Nopember 2018, Entitas telah menandatangani Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri 
di Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon No. 20 untuk membeli tanah dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon 
atas pembelian tanah seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Kawasan Industri Cilegon 1 Kavling E3/2-3 terletak di Jl. 
Eropa 2, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Atas perjanjian tersebut, pada 
tanggal 3 Desember 2018, Entitas telah membayar uang muka sebesar Rp 3.700.000 ribu yakni 20% dari harga Rp 
18.500.000 ribu. 
 
 
6. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 
 
Faktor Risiko Keuangan 
 
Berbagai macam risiko keuangan utama yang dihadapi Entitas sehubungan dengan aktivitas yang dilakukan adalah 
risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko 
likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Entitas mencoba meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-
risiko tersebut. 
 

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing 
 

Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar 
mata uang asing. 
 
Entitas terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Entitas tidak lagi mempunyai pinjaman bank 
dalam mata uang asing dan harga penjualan selalu dievaluasi secara cermat disesuaikan dengan perubahan 
nilai kurs Dolar AS. Disamping itu, Entitas juga melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata 
uang Rupiah, sehingga Entitas tidak perlu mengkonversi Rupiah ke mata uang asing untuk memenuhi liabilitas 
dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang 
asing memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan Entitas. 
 

b. Risiko Suku Bunga 
 
Risiko suku bunga Entitas terutama timbul dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dalam dalam 
mata uang Rupiah. Risiko suku bunga dari kas tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak 
dikenakan bunga. Pinjaman yang diterbitkan dengan suku bunga variabel mengekspos Entitas terhadap risiko 
suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan suku bunga tetap mengekspos Entitas dengan suku 
bunga nilai wajar. 
 
Kebijakan Entitas untuk meminimalisasi risiko suku bunga adalah dengan menganalisa pergerakan tingkat suku 
bunga dan profil jatuh tempo aset dan liabilitas. 
 

c. Risiko Kredit 
 
Risiko kredit adalah risiko dimana Entitas akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau 
pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Dari pengalamaan sejak Perseroan mulai 
beroperasi sampai dengan saat ini, nilai piutang yang tidak tertagih sangat kecil atau hampir tidak ada karena 
Perseroan sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada pelanggan terutama yang baru.  Manajemen 
juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank yang 
penggunaanya tidak dibatasi maupun yang dibatasi, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-
bank yang berpredikat baik.  
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d. Risiko Likuiditas 
 

Risiko likuiditas timbul jika Entitas mengalami kesulitan mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko 
likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Entitas mengelola manajemen risiko likuiditas  
dengan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal 
jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. 
 
 

7. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA YANG AKAN DATANG 
 
Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang. 
 
8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 
Berikut ini adalah perubahan standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Institut Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir: 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016: 
 
- Amendemen PSAK 4 (2015), “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan 

Tersendiri; 
- Amandemen PSAK 15 (2015), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: 

Penerapan Pengecualian Konsolidasi; 
- Amandemen PSAK 16 (2015), “Aset Tetap” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan 

Amortisasi; 
- Amandemen PSAK 19 (2015), “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan 

dan Amortisasi; 
- Amandemen PSAK 24 (2015), “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja; 
- Amandemen PSAK 65 (2015), “Laporan Keuangan Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan 

Pengecualian Konsolidasi; 
- Amandemen PSAK 66 (2015), “Pengaturan Bersama” tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi 

Bersama; 
- Amandemen PSAK 67 (2015), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain” tentang Entitas Investasi: 

Penerapan Pengecualian Konsolidasi; 
- ISAK 30 , “Pungutan”; 
- PSAK 5 (Penyesuaian 2015), “Segmen Operasi”; 
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”; 
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015), “Properti Investasi”; 
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015), “Aset Tetap”; 
- PSAK 19 (Penyesuaian 2015), “Aset Takberwujud”; 
- PSAK 22 (Penyesuaian 2015), “Kombinasi Bisnis”; 
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”; 
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015), “Pembayaran Berbasis Saham”; 
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015), “Pengukuran Nilai Wajar”; 
- PSAK 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”. 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017: 
 
- Amandemen PSAK (2015), “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Prakarsa Pengungkapan; 
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan Keuangan Interim”; 
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja”; 
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”; 
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”; 
- ISAK 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”; 
- ISAK 32, “Definisi dan Hirarki Standar Akuntansi Keuangan”. 
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bank. Tujuan dari investasi barang modal ini adalah demi meningkatkan kinerja usaha Perseroan. Belanja modal 
Perseroan ini dilakukan dalam denominasi Rupiah sehingga Perseroan menilai bahwa tindakan untuk melindungi 
dirinya dari risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak diperlukan. 
 
Pada tanggal 26 Nopember 2018, Entitas telah menandatangani Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri 
di Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon No. 20 untuk membeli tanah dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon 
atas pembelian tanah seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Kawasan Industri Cilegon 1 Kavling E3/2-3 terletak di Jl. 
Eropa 2, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Atas perjanjian tersebut, pada 
tanggal 3 Desember 2018, Entitas telah membayar uang muka sebesar Rp 3.700.000 ribu yakni 20% dari harga Rp 
18.500.000 ribu. 
 
 
6. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 
 
Faktor Risiko Keuangan 
 
Berbagai macam risiko keuangan utama yang dihadapi Entitas sehubungan dengan aktivitas yang dilakukan adalah 
risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko 
likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Entitas mencoba meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-
risiko tersebut. 
 

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing 
 

Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar 
mata uang asing. 
 
Entitas terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Entitas tidak lagi mempunyai pinjaman bank 
dalam mata uang asing dan harga penjualan selalu dievaluasi secara cermat disesuaikan dengan perubahan 
nilai kurs Dolar AS. Disamping itu, Entitas juga melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata 
uang Rupiah, sehingga Entitas tidak perlu mengkonversi Rupiah ke mata uang asing untuk memenuhi liabilitas 
dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang 
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b. Risiko Suku Bunga 
 
Risiko suku bunga Entitas terutama timbul dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang dalam dalam 
mata uang Rupiah. Risiko suku bunga dari kas tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak 
dikenakan bunga. Pinjaman yang diterbitkan dengan suku bunga variabel mengekspos Entitas terhadap risiko 
suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan suku bunga tetap mengekspos Entitas dengan suku 
bunga nilai wajar. 
 
Kebijakan Entitas untuk meminimalisasi risiko suku bunga adalah dengan menganalisa pergerakan tingkat suku 
bunga dan profil jatuh tempo aset dan liabilitas. 
 

c. Risiko Kredit 
 
Risiko kredit adalah risiko dimana Entitas akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau 
pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Dari pengalamaan sejak Perseroan mulai 
beroperasi sampai dengan saat ini, nilai piutang yang tidak tertagih sangat kecil atau hampir tidak ada karena 
Perseroan sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada pelanggan terutama yang baru.  Manajemen 
juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank yang 
penggunaanya tidak dibatasi maupun yang dibatasi, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-
bank yang berpredikat baik.  
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d. Risiko Likuiditas 
 

Risiko likuiditas timbul jika Entitas mengalami kesulitan mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko 
likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Entitas mengelola manajemen risiko likuiditas  
dengan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal 
jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. 
 
 

7. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA YANG AKAN DATANG 
 
Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang. 
 
8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 
Berikut ini adalah perubahan standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Institut Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir: 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016: 
 
- Amendemen PSAK 4 (2015), “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan 

Tersendiri; 
- Amandemen PSAK 15 (2015), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: 

Penerapan Pengecualian Konsolidasi; 
- Amandemen PSAK 16 (2015), “Aset Tetap” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan 

Amortisasi; 
- Amandemen PSAK 19 (2015), “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan 

dan Amortisasi; 
- Amandemen PSAK 24 (2015), “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja; 
- Amandemen PSAK 65 (2015), “Laporan Keuangan Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan 

Pengecualian Konsolidasi; 
- Amandemen PSAK 66 (2015), “Pengaturan Bersama” tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi 

Bersama; 
- Amandemen PSAK 67 (2015), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain” tentang Entitas Investasi: 

Penerapan Pengecualian Konsolidasi; 
- ISAK 30 , “Pungutan”; 
- PSAK 5 (Penyesuaian 2015), “Segmen Operasi”; 
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”; 
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015), “Properti Investasi”; 
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015), “Aset Tetap”; 
- PSAK 19 (Penyesuaian 2015), “Aset Takberwujud”; 
- PSAK 22 (Penyesuaian 2015), “Kombinasi Bisnis”; 
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”; 
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015), “Pembayaran Berbasis Saham”; 
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015), “Pengukuran Nilai Wajar”; 
- PSAK 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”. 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017: 
 
- Amandemen PSAK (2015), “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Prakarsa Pengungkapan; 
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan Keuangan Interim”; 
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja”; 
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”; 
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”; 
- ISAK 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”; 
- ISAK 32, “Definisi dan Hirarki Standar Akuntansi Keuangan”. 
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Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018: 
 
- Amandemen PSAK 2 (2016), “Laporan Arus Kas” tentang Prakarsa Pengungkapan; 
- PSAK 15 (Penyesuaian 2015), “ Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”; 
- Amandemen PSAK 46 (2016), “Pajak Penghasilan” tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang 

Belum Direalisasi; 
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”. 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019: 
 
- ISAK No. 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"; 
- ISAK No. 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"; 
- Amandemen PSAK No. 24 "Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program". 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020: 
 
- PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi"; 
- PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"; 
- PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; 
- PSAK No. 73 "Sewa"; 
- Amandemen PSAK No. 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka 

Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; 
- Amandemen PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 

62: Kontrak Asuransi". 
 
Penerapan PSAK tersebut di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan maupun kinerja keuangan dari Perseroan. 
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VI. FAKTOR RISIKO 
 
Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan 
cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum 
membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang 
dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau 
prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan 
investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. 
 
RISIKO YANG DISAJIKAN BERIKUT INI TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG AKAN 
MEMILIKI DAMPAK PALING BESAR HINGGA DAMPAK YANG PALING KECIL BAGI PERSEROAN 
  
Risiko Utama 

 
Risiko Perseroan dalam  Menghadapi Perang Harga dari produk kompetitor 
 
Salah satu risiko terkait kegiatan usaha Perseroan adalah Risiko Perseroan dalam Menghadapi Perang Harga dari 
produk kompetitor. Persaingan usaha sering meyebabkan pelanggan mencari harga murah dengan mengorbankan 
kualitas. Hal tersebut dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan secara signifikan berdampak pada 
kondisi bisnis perusahaan. Kompetisi yang dimaksud dapat datang dari sumber yaitu lokal dan global. 
 
Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing maka perseroan melihat kecenderungan pabrikan dari 
Cina adalah risiko terbesar. Perusahaan Cina dapat memproduksi dari hulu ke hilir sehingga memberikan kompetisi 
tambahan dalam penentuan harga. Perseroan saat ini berkompetisi dengan sekitar sepuluh pemain domestik, tetapi 
Perseroan memiliki keunggulan teknologi dibandingkan yang lain. Perseroan pada masa yang akan datang akan 
mengembangkan unit usaha yang melengkapi usaha inti Perseroan saat ini di bidang kabel optik.  
 
Dari sudut pandang kompetisi lokal, Perseroan mengambil posisi pasar dimana Perseroan bertindak sebagai 
penyedia produk premium di pasar, dengan menawarkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi namun dengan 
margin harga yang cenderung tidak terlalu jauh dengan kompetitornya (5-10%). Posisi penyedia produk premium 
inilah yang kemungkinan dapat menjadi potensi risiko bagi perseroan ketika sewaktu-waktu terdapat kompetitor lokal 
yang senantiasa menurunkan harga untuk menjaring pangsa pasar yang lebih luas.  Sedangkan untuk kompetisi 
global, beberapa pemain besar dalam industri sejenis yang berasal dari Asia, terutama Cina dan Hongkong telah 
memasuki pasar Indonesia. Pemain-pemain besar seperti Yangtze Fibre Optic Indonesia (YOFI),  ZTT Cable 
Indonesia, dan HengTong Cables sudah mulai melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Dalam hal ini, terdapat 
potensi kompetitor-kompetitor asing industri sejenis tersebut menurunkan harga dibawah Peseroan karena mereka 
memiliki akses biaya bahan baku yang lebih murah. 
 
 
A.  Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan 
 
Risiko Nilai Tukar 
 
Perseroan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Perseroan tidak lagi mempunyai pinjaman bank 
dalam mata uang Dolar AS, tetapi pembelian bahan baku dilakukan dengan mengimpor dari luar negeri menggunakan 
mata uang asing. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing memberikan 
dampak signifikan pada kondisi keuangan Perseroan.   
 
Dalam jangka panjang, US Dollar memiliki tren apresiasi terhadap Rupiah. Dengan demikian, apabila dollar 
terapresiasi, vendor-vendor tersebut berkemungkinan akan meningkatkan harga, yang artinya akan menyebabkan 
tambahan biaya bahan baku bagi perseroan. Dalam hal ini, Perseroan juga tidak dapat serta merta ikut menaikan 
harga untuk memenuhi kenaikan biaya produksi tersebut, apabila kompetitor tidak menaikkan harga, karena berisiko 
pelanggan akan beralih ke kompetitor. 
 
Pembelian bahan baku impor untuk produksi yaitu serat optik, polyethylene dan aramid yarn berkontribusi sampai 
dengan 65% dari biaya produksi. Bahan baku serat optik berasal dari Corning Corporation, yang merupakan pemasok 
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Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018: 
 
- Amandemen PSAK 2 (2016), “Laporan Arus Kas” tentang Prakarsa Pengungkapan; 
- PSAK 15 (Penyesuaian 2015), “ Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”; 
- Amandemen PSAK 46 (2016), “Pajak Penghasilan” tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang 

Belum Direalisasi; 
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”. 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019: 
 
- ISAK No. 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"; 
- ISAK No. 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"; 
- Amandemen PSAK No. 24 "Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program". 
 
Periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020: 
 
- PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi"; 
- PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"; 
- PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; 
- PSAK No. 73 "Sewa"; 
- Amandemen PSAK No. 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka 

Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; 
- Amandemen PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 

62: Kontrak Asuransi". 
 
Penerapan PSAK tersebut di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan maupun kinerja keuangan dari Perseroan. 
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Perseroan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Perseroan tidak lagi mempunyai pinjaman bank 
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dampak signifikan pada kondisi keuangan Perseroan.   
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dengan 65% dari biaya produksi. Bahan baku serat optik berasal dari Corning Corporation, yang merupakan pemasok 
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utama. Perseroan memperoleh polyethelene dari Timur Tengah dan Thailand, dan aramid yarn diperoleh dari Teijin 
dan Dupont. Karena bahan baku tersebut diimpor dari luar negeri, Perseroan mempunyai risiko nilai tukar kurs. 
Namun Perseroan selalu meninjau harga jual kabel optik seiring dengan perubahan nilai kurs sebagai pola lindung 
nilai.       
 
Perseroan selalu meninjau harga jual serat optik kabel seiring dengan perubahan nilai kurs sebagai pola lindung nilai. 
Perseroan melakukan pembelian mata uang US Dollar pada saat kurs Rupiah mengalami kenaikan untuk melakukan 
pembayaran terdapat pemasok. 
 
Risiko Pekerja dan Komunitas Lokal 
 
Perseroan juga terpapar terhadap risiko pekerja dan komunitas lokal. Secara Geografis, lokasi pabrik produksi 
Perseroan berada di Cilegon, Banten. Daerah tersebut memiliki  serikat pekerja yang kuat yang kegiatannya dapat 
mengganggu aktivitas produksi, seperti demo buruh yang terjadi pada tanggal 19 November 2018, dimana buruh 
meminta agar Gubernur Banten menetapkan kenaikan UMK sebesar 9,17 persen atau lebih tinggi dari ketentuan PP 
78 tentang pengupahan sebesar 8,33 persen. 
 
Risiko Bencana Alam 
 
Risiko bencana alam merupakan risiko yang dapat dikatakan cukup signifikan bagi perseroan mengingat salah satu 
fasilitas produksi Perseroan dan lokasi loading ke perahu untuk distribusi submarine cable berada di daerah Cilegon, 
Banten dan lokasinya berada di kawasan pelabuhan pinggir pantai. Lokasi fasilitas produksi dan loading tersebut 
sangatlah dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Seperti contohnya erupsi gunung anak Krakatau yang terjadi pada 
tanggal 22 Desember 2018 lalu yang menyebabkan longsor bawah laut dan gelombang tsunami. Walaupun 
Perseroan saat itu tidak terdampak, namun dapat saja lokasi perseroan yang dekat dengan sumber bencana tersebut 
menimbulkan risiko yang tidak diinginkan dimasa depan. 
 
 
B.  Risiko Umum 
 
Risiko Likuiditas 
 
Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan menunjukkan bahwa penerimaan jangka 
pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kebutuhan likuiditas Perseroan secara historis timbul dari 
kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan perluasan usaha. 
 
 
Risiko Kebijakan Pemerintah dan Standar Industri 
 
Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah akan sangat berpengaruh pada Perseroan yang dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
Untuk melindungi industri dalam negeri, dalam beberapa hal Pemerintah menetapkan penggunaan produk yang 
memiliki standar nasional Indonesia (SNI) dan kewajiban penggunaan TKDN dalam proyek-proyek yang dibiayai 
Pemerintah atau BUMN. Hal ini dapat berdampak negatif bagi Perseroan apabila SNI yang diterapkan tidak sesuai 
dengan standar internasional yang digunakan Perseroan selama ini. 
Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri kadang kala malah menghambat 
produksi perseroan karena pada kenyataannya pabrikan lokal belum mampu memproduksi baja dan plastik dengan 
spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan oleh Perseroan.  
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C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 
 
Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini 
 
Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang 
diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki 
satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. 
 
Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
 
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah 
harga penawaran saham, yang disebabkan oleh: 
 
 Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis; 
 Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam 

hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha 
Perseroan; 

 Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh 
pasar modal negara lain; 
 

 
Pembagian Dividen 
 
Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan 
mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi 
salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan 
usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, 
dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha. 
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utama. Perseroan memperoleh polyethelene dari Timur Tengah dan Thailand, dan aramid yarn diperoleh dari Teijin 
dan Dupont. Karena bahan baku tersebut diimpor dari luar negeri, Perseroan mempunyai risiko nilai tukar kurs. 
Namun Perseroan selalu meninjau harga jual kabel optik seiring dengan perubahan nilai kurs sebagai pola lindung 
nilai.       
 
Perseroan selalu meninjau harga jual serat optik kabel seiring dengan perubahan nilai kurs sebagai pola lindung nilai. 
Perseroan melakukan pembelian mata uang US Dollar pada saat kurs Rupiah mengalami kenaikan untuk melakukan 
pembayaran terdapat pemasok. 
 
Risiko Pekerja dan Komunitas Lokal 
 
Perseroan juga terpapar terhadap risiko pekerja dan komunitas lokal. Secara Geografis, lokasi pabrik produksi 
Perseroan berada di Cilegon, Banten. Daerah tersebut memiliki  serikat pekerja yang kuat yang kegiatannya dapat 
mengganggu aktivitas produksi, seperti demo buruh yang terjadi pada tanggal 19 November 2018, dimana buruh 
meminta agar Gubernur Banten menetapkan kenaikan UMK sebesar 9,17 persen atau lebih tinggi dari ketentuan PP 
78 tentang pengupahan sebesar 8,33 persen. 
 
Risiko Bencana Alam 
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Banten dan lokasinya berada di kawasan pelabuhan pinggir pantai. Lokasi fasilitas produksi dan loading tersebut 
sangatlah dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Seperti contohnya erupsi gunung anak Krakatau yang terjadi pada 
tanggal 22 Desember 2018 lalu yang menyebabkan longsor bawah laut dan gelombang tsunami. Walaupun 
Perseroan saat itu tidak terdampak, namun dapat saja lokasi perseroan yang dekat dengan sumber bencana tersebut 
menimbulkan risiko yang tidak diinginkan dimasa depan. 
 
 
B.  Risiko Umum 
 
Risiko Likuiditas 
 
Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan menunjukkan bahwa penerimaan jangka 
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Risiko Kebijakan Pemerintah dan Standar Industri 
 
Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah akan sangat berpengaruh pada Perseroan yang dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
Untuk melindungi industri dalam negeri, dalam beberapa hal Pemerintah menetapkan penggunaan produk yang 
memiliki standar nasional Indonesia (SNI) dan kewajiban penggunaan TKDN dalam proyek-proyek yang dibiayai 
Pemerintah atau BUMN. Hal ini dapat berdampak negatif bagi Perseroan apabila SNI yang diterapkan tidak sesuai 
dengan standar internasional yang digunakan Perseroan selama ini. 
Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri kadang kala malah menghambat 
produksi perseroan karena pada kenyataannya pabrikan lokal belum mampu memproduksi baja dan plastik dengan 
spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan oleh Perseroan.  
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C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan 
 
Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini 
 
Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang 
diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki 
satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. 
 
Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
 
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah 
harga penawaran saham, yang disebabkan oleh: 
 
 Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis; 
 Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam 

hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha 
Perseroan; 

 Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh 
pasar modal negara lain; 
 

 
Pembagian Dividen 
 
Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan 
mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi 
salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan 
usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, 
dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha. 
 
 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI 
OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS 
 



44

   

 
64 

 

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 
 
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil 
usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 3 Mei 2019 atas Laporan 
keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dan 
ditandatangani oleh Poltak Situmorang, CPA sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan 
paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, (b) laporan 
keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran 
umum saham perdana Perseroan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, 
dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan. 
 
Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen 
sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan 
dan hasil usaha Perseroan. 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA 
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 

 
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 

 
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 

 
Perseroan didirikan dengan nama: 

 
PT Siemens Kabel Optik 
 
Sesuai Akta Perseroan Terbatas “PT Siemens Kabel Optik” Nomor: 66 tanggal 11 Oktober 1995, yang dibuat di 
hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia (sekarang Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor: C2-13687.HT.01.01.TH.95 tanggal 26 Oktober 1995, akta 
telah didaftarkan dalam register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor: 
1806/A.PT/HKM/1995.PN.JAK.SEL tanggal 1 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 5 tanggal 16 Januari 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 741 (selanjutnya 
disebut “Akta Pendirian”) 
 
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah 
sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp22.960.000,- 

(10,000 USD) per saham 
Jumlah Lembar 

Saham 
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 570 13.087.200.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor    

Siemens Aktiengesellschaft 255 5.854.800.000,- 51 
PT Trafindo Perkasa 245 5.625.200.000,- 49 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 500 11.480.000.000,- 100 
Jumlah Saham Portepel 70 1.607.200.000,- - 

 
Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta 
sebagaimana disebutkan di bawah ini: 
 
Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali, salah 
satunya dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar “PT Siemens Kabel 
Optik” Nomor: 91 tanggal 31 Agustus 2001, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Juni 2001 Nomor: 44/CN/HKM/P/2001/PN.Jak.Sel sebagai pengganti 
dari Tuan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07828 
HT.01.04.TH.2001 tanggal 7 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang 
Nomor: 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran 
Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001, serta telah diumumkan dalam 
pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 24 tanggal 22 Maret 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor: 2863 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 91 tanggal 31 Agustus 2001”, dimana para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: 
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA 
 

Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, 
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 
tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut 
“Anggaran Dasar”) 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat 
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. 
Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 
2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 
Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 04 
Maret 2019”). 
 
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) menyetujui rencana 
Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran 
Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) menyetujui perubahan status 
Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan 
menjadi:  
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk 

 
Serta (iii) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham 
baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus 
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya 
para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih 
dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal tersebut di atas; (iv) menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock 
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang 
akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang 
berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
pasar modal; (v) Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan); Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini 
menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham 
baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and 
Employee Stock Option Plan) tersebut; (vi) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah 
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini 
serta saham-saham dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk 
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (vii) menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan 
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Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; (viii) 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua 
ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/PJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk 
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (ix) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada 
Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan), termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk 
mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa 
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. mendaftarkan 
saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; c. menandatangani semua perjanjian dan akta-
akta yang berhubungan dengan  Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut; d. hal-
hal lain yang berkaitan; dan (x) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk 
menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang 
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran 
Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama 
pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan). 
 
Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang berusaha dalam bidang industri kabel serat optik, industri 
kabel listrik dan elektronik lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya, perdagangan besar peralatan 
telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
i. Kegiatan Usaha Utama: 
 

a. industri kabel serta optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik. 
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-

macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, 
tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan 
rendah/menengah/tinggi. 

c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan 
selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung 
plastik dan perlengkapan pipa. 

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, 
pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan 
video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan 
perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui 
saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem 
pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan 
telegrap dan komunikasi non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas 
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA 
 

Selanjutnya, seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
diatur di dalam UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia Nomor: 210 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, 
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-89997.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0114175.AH.01.09.Tahun 
2008 tanggal 26 November 2008, serta telah diumumkan dalam pengumuman Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 
tanggal 29 Januari 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941 (untuk selanjutnya disebut 
“Anggaran Dasar”) 
 
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 11 tanggal 4 Maret 2019, dibuat di 
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat 
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012228.AH.01.02. 
Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0132699 tanggal 05 Maret 
2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0132698 tanggal 05 
Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: 0037423.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 11 tanggal 04 
Maret 2019”). 
 
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) menyetujui rencana 
Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran 
Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) menyetujui perubahan status 
Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan 
menjadi:  
 
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk 

 
Serta (iii) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham 
baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus 
Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya 
para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih 
dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal tersebut di atas; (iv) menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock 
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham baru yang 
akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang 
berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
pasar modal; (v) Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan); Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini 
menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham 
baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and 
Employee Stock Option Plan) tersebut; (vi) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah 
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar 
Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini 
serta saham-saham dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan 
(Management and Employee Stock Option Plan), pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk 
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (vii) menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan 
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Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya, dan 
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; (viii) 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor 
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan 
Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua 
ribu delapan (14-05-2008), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/PJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk 
mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama 
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; (ix) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada 
Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan), termasuk tetapi tidak terbatas: a. untuk 
mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa 
Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. mendaftarkan 
saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; c. menandatangani semua perjanjian dan akta-
akta yang berhubungan dengan  Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut; d. hal-
hal lain yang berkaitan; dan (x) Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk 
menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang 
dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran 
Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama 
pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan 
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock 
Option Plan). 
 
Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang berusaha dalam bidang industri kabel serat optik, industri 
kabel listrik dan elektronik lainnya, industri pipa plastik dan perlengkapannya, perdagangan besar peralatan 
telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
i. Kegiatan Usaha Utama: 
 

a. industri kabel serta optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik. 
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-

macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, 
tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan 
rendah/menengah/tinggi. 

c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan 
selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung 
plastik dan perlengkapan pipa. 

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, 
pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan 
video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan 
perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui 
saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem 
pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan 
telegrap dan komunikasi non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas 
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transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari 
berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator 
dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha 
dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel.  
Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi 
terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.  Termasuk kegiatan sambungan 
komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui 
jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN).  Termasuk juga kegiatan 
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa 
radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 

f. instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan 
gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi 
jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik 
bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g. instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi 
pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti 
pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan 
perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang 
mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya.  Termasuk kegiatan pemasangan transmisi 
dan jaringan telekomunikasi. 

 
ii. kegiatan usaha penunjang: 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 

 
 
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
 
Sejak Perseroan didirikan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Tahun 2017 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 6 
tanggal 7 September 2017 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H.,M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana 
telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0175074 Tahun 2017 tanggal 27 September 2017 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0120172.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 27 September 2017, (selanjutnya 
disebut “Akta No. 6 tanggal 7 September 2017”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 
saham dengan cara pengoperan saham yaitu dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 290 
(dua ratus sembilan puluh) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru, berkedudukan di Jakarta Selatan - 
Indonesia, berdasarkan Perjanjian Pengoperan Saham yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan 
ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2017, sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan 
pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
69 

 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

Communication Cable System 
International Ltd 

14 321.440.000 2,46  

PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 120 2.755.200.000 21,09  
PT Grahatama Kreasibaru 290 6.658.400.000 50,97  
Total 569 13.064.240.000 100,00 

 

Tahun 2018 
 

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 
5 tanggal 6 April 2018, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, 
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0139427 tanggal 10 April 2018 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049725.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 10 April 2018 
(selanjutnya disebut “Akta No. 5 tanggal 6 April 2018”), para pemegang saham Perseroan telah mengambil 
keputusan sebagai berikut: 
1. Memutuskan, menyetujui pengalihan saham dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 

14 (empat belas) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang 
dibuat di bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 26 Maret 2018; 

2. Memutuskan, menyetujui agar pengalihan saham (termasuk diantaranya tata cara pembayaran harga saham 
yang dialihkan dan perlakuan atas saham yang dialihkan) dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui tata 
cara dan/atau mekanisme yang dianggap paling baik, dengan ketentuan dilakukan dengan memperhatikan 
dan sesuai dengan Anggaran Dasar, UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku. 

 

 Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 120 2.755.200.000 21,09  
PT Grahatama Kreasibaru 304 6.979.840.000 53,43  
Total 569 13.064.240.000 100,00 

 
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia 

Nomor: 40 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris 
di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum 
Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0277004 tanggal 18 Desember 2018 
perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, 
serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0172751.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 18 
Desember 2018 (selanjutnya disebut “Akta No. 40 tanggal 18 Desember 2018”), para pemegang saham 
Perseroan telah menyetujui: Pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual sebagian saham dalam 
Perseroan yang dimiliki Perseroan Terbatas PT Grahatama Kreasibaru kepada Perseroan Terbatas PT 
Saptadaya Bumitama Persada, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham yang mana jual beli dibuat berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 18 
Desember 2018, sebagaimana telah disimpan dalam minuta akta oleh Notaris sebagaimana termaktub dalam 
Akta Penyimpanan (Depot) Nomor: 41 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi 
Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. 
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transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari 
berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator 
dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha 
dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel.  
Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi 
terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.  Termasuk kegiatan sambungan 
komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui 
jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN).  Termasuk juga kegiatan 
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa 
radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 

f. instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan 
gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi 
jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik 
bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g. instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi 
pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti 
pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan 
perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang 
mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya.  Termasuk kegiatan pemasangan transmisi 
dan jaringan telekomunikasi. 

 
ii. kegiatan usaha penunjang: 

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 

 
 
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
 
Sejak Perseroan didirikan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Tahun 2017 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 6 
tanggal 7 September 2017 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H.,M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana 
telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0175074 Tahun 2017 tanggal 27 September 2017 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0120172.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 27 September 2017, (selanjutnya 
disebut “Akta No. 6 tanggal 7 September 2017”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 
saham dengan cara pengoperan saham yaitu dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 290 
(dua ratus sembilan puluh) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru, berkedudukan di Jakarta Selatan - 
Indonesia, berdasarkan Perjanjian Pengoperan Saham yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan 
ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2017, sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan 
pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:  
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Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

Communication Cable System 
International Ltd 

14 321.440.000 2,46  

PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 120 2.755.200.000 21,09  
PT Grahatama Kreasibaru 290 6.658.400.000 50,97  
Total 569 13.064.240.000 100,00 

 

Tahun 2018 
 

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 
5 tanggal 6 April 2018, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, 
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0139427 tanggal 10 April 2018 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049725.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 10 April 2018 
(selanjutnya disebut “Akta No. 5 tanggal 6 April 2018”), para pemegang saham Perseroan telah mengambil 
keputusan sebagai berikut: 
1. Memutuskan, menyetujui pengalihan saham dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 

14 (empat belas) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang 
dibuat di bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 26 Maret 2018; 

2. Memutuskan, menyetujui agar pengalihan saham (termasuk diantaranya tata cara pembayaran harga saham 
yang dialihkan dan perlakuan atas saham yang dialihkan) dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui tata 
cara dan/atau mekanisme yang dianggap paling baik, dengan ketentuan dilakukan dengan memperhatikan 
dan sesuai dengan Anggaran Dasar, UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku. 

 

 Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 120 2.755.200.000 21,09  
PT Grahatama Kreasibaru 304 6.979.840.000 53,43  
Total 569 13.064.240.000 100,00 

 
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia 

Nomor: 40 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris 
di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum 
Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0277004 tanggal 18 Desember 2018 
perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, 
serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0172751.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 18 
Desember 2018 (selanjutnya disebut “Akta No. 40 tanggal 18 Desember 2018”), para pemegang saham 
Perseroan telah menyetujui: Pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual sebagian saham dalam 
Perseroan yang dimiliki Perseroan Terbatas PT Grahatama Kreasibaru kepada Perseroan Terbatas PT 
Saptadaya Bumitama Persada, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham yang mana jual beli dibuat berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 18 
Desember 2018, sebagaimana telah disimpan dalam minuta akta oleh Notaris sebagaimana termaktub dalam 
Akta Penyimpanan (Depot) Nomor: 41 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi 
Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. 
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Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Grahatama Kreasibaru 279 6.405.840.000 49,04  
PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 145 3.329.200.000 25,48  
Total 569 13.064.240.000 100,00 

 

3. Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Desember 2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: 
a. Menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan semula sebesar Rp 22.960.000,- (dua 

puluh dua  juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), sehingga 
setelah perubahan nilai nominal masing-masing saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 
I. Perseroan Terbatas PT Grahatama Kreasibaru, sejumlah 64.058.400 (enam puluh empat juta lima puluh 

delapan ribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.405.840.000,- (enam 
miliar empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) 

II. Perseroan Terbatas PT Millenia Prosperindo Optima, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus 
sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- (tiga miliar 
tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 

III. Perseroan Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua 
ratus sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- (tiga 
miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 
 

b. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 13.087.200.000,- (tiga belas miliar delapan puluh tujuh 
juta dua ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan 
modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 13.064.240.000,- (tiga belas miliar enam puluh empat juta 
dua ratus empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), 
yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 669.357.600 (enam ratus enam puluh 
sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing 
saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 66.935.760.000,- 
(enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah). Dengan 
adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang 

terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan 
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus 
Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 
800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 
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Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100,- per Saham  

Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor    800.000.000 80.000.000.000,-  
PT Grahatama Kreasibaru     392.267.136 39.226.713.600,- 49,0 
PT Milenia Prosperindo Optima     203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada      203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor       800.000.000 80.000.000.000,- 100,0 
Jumlah Saham Portepel  2.400.000.000 240.000.000.000,-  

 

Keterangan: 

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia tanggal 18 Desember 
2018 yang dibuat di bawah tangan, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan untuk, antara 
lain membagikan dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan, yang berasal dari laba ditahan 
sebesar Rp. 66.935.760.000,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh 
ribu Rupiah) secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya. 
 
Tahun 2019 

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 04 Maret 2019, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan yaitu 
sebagai berikut: 
 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi 

atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan nilai 
nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100,- per Saham  

Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor    800.000.000 80.000.000.000,-  
PT Grahatama Kreasibaru     392.267.136 39.226.713.600,- 49,0 
PT Milenia Prosperindo Optima     203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada      203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor       800.000.000 80.000.000.000,- 100,0 
Jumlah Saham Portepel  2.400.000.000 240.000.000.000,-  
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Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Grahatama Kreasibaru 279 6.405.840.000 49,04  
PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 145 3.329.200.000 25,48  
Total 569 13.064.240.000 100,00 

 

3. Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Desember 2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: 
a. Menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan semula sebesar Rp 22.960.000,- (dua 

puluh dua  juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), sehingga 
setelah perubahan nilai nominal masing-masing saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 
I. Perseroan Terbatas PT Grahatama Kreasibaru, sejumlah 64.058.400 (enam puluh empat juta lima puluh 

delapan ribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.405.840.000,- (enam 
miliar empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) 

II. Perseroan Terbatas PT Millenia Prosperindo Optima, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus 
sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- (tiga miliar 
tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 

III. Perseroan Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua 
ratus sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- (tiga 
miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 
 

b. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 13.087.200.000,- (tiga belas miliar delapan puluh tujuh 
juta dua ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan 
modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 13.064.240.000,- (tiga belas miliar enam puluh empat juta 
dua ratus empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), 
yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 669.357.600 (enam ratus enam puluh 
sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing 
saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 66.935.760.000,- 
(enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah). Dengan 
adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang 

terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan 
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus 
Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 
800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
71 

 

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100,- per Saham  

Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor    800.000.000 80.000.000.000,-  
PT Grahatama Kreasibaru     392.267.136 39.226.713.600,- 49,0 
PT Milenia Prosperindo Optima     203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada      203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor       800.000.000 80.000.000.000,- 100,0 
Jumlah Saham Portepel  2.400.000.000 240.000.000.000,-  

 

Keterangan: 

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia tanggal 18 Desember 
2018 yang dibuat di bawah tangan, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan untuk, antara 
lain membagikan dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan, yang berasal dari laba ditahan 
sebesar Rp. 66.935.760.000,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh 
ribu Rupiah) secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya. 
 
Tahun 2019 

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 04 Maret 2019, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan yaitu 
sebagai berikut: 
 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi 

atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan nilai 
nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp100,- per Saham  

Jumlah Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal 
(Rp) 

% 

Modal Dasar 3.200.000.000 320.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor    800.000.000 80.000.000.000,-  
PT Grahatama Kreasibaru     392.267.136 39.226.713.600,- 49,0 
PT Milenia Prosperindo Optima     203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada      203.866.432 20.386.643.200,- 25,5 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor       800.000.000 80.000.000.000,- 100,0 
Jumlah Saham Portepel  2.400.000.000 240.000.000.000,-  
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3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 
 
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta 
No. 11 tanggal 04 Maret 2019. 
 
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut ini: 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama  : Tn. Insinyur Adi Tanuarto 
Komisaris  : Ny. Amelia Gozali 
Komisaris  : Tn. John Fernandus Agus Salim 
Komisaris Independen : Tn. Petrus Sartono 
Komisaris Independen : Tn. Triana Mulyatsa 
 
 
 
Direksi 
 
Direktur Utama  : Tn. Peter Djatmiko 
Direktur   : Tn. Sudarno Khou 
Direktur   : Tn. Anang Pratikno 
Direktur   : Nn. Apolonia Irwina Gunawan 
Direktur   : Tn. Adi Susatio 
 
Lama masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun. 
 
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: 
 
Dewan Komisaris 
 

 

 

Insinyur Adi Tanuarto  
Komisaris Utama 
 

Warga Negara Indonesia usia 60 tahun. 
 

Meraih gelar Master of Science dari Highway & Traffic Eng, University of 
Birmingham, Birmingham, United Kingdom pada tahun 1984 dan 
Bachelor of Science jurusan Civil Engineering, The University of East 
London, London, United Kingdom pada tahun 1982. 
 

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2017. Pernah 
bekerja di PT INDEC & Associates Ltd. Sebagai Traffic Engineer 
/Transport Planner pada tahun 1983-1985. Di Universitas Indonesia 
sebagai Lecturer Traffic Engineering & Management pada tahun 1984-
1987. PT. Paminotori Cipta Ltd. sebagai Highway, Traffic & 
Transportation Specialist pada tahun 1987-1989, sebagai Vice President 
pada tahun 1989-1991, sebagai President Direktur pada 1992-1996. PT. 
Ometraco Corporation Tbk. sebagai Managing Director of Infrastructure 
Group pada 1996-1999. Pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
(PTIK) sejak tahun 1998-saat ini. Ir. Adi Tanuarto juga menjabat sebagai 
Presiden Direktur pada PT. Omega Propertindo sejak tahun 1999-saat 
ini. PT Jaya Sakti mandiri Unggul sebagai Presiden Direktur/Executive 
Vice President pada tahun 2001-2018. PT. iForte Solusi Infotek sebagai 
Presiden Komisaris pada tahun 2002-2005. PT. Amarta Jaya Tekomindo 
sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2018-saat ini. 
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Amelia Gozali 
Komisaris 
 

Warga Negara Indonesia usia 34 tahun. 
 

Meraih gelar Bachelor of Business Administration dengan jurusan 
Marketing, University of Southern California, Marshall School of 
Business, Los Angeles, CA. 
 

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2009. Pernah bekerja 
sebagai Marketing & Komunikasi di Starbucks, Jakarta, di Phelps Group, 
Santa Monica, CA, dan di World Harvest, Arcadia, CA pada tahun 2004-
2005. Merrill Lynch, Global Private Wealth Management, Beverly Hills, 
Los Angeles pada tahun 2006-2007. A.T. Kearney Consultants, Jakarta 
sebagai Analyst pada tahun 2007-2008. PT Indonesian Paradise 
Property Tbk sebagai Wakil Presiden Komisaris pada tahun 2010-2016. 
Komisaris di PT POP Properti Indonesia sejak 2013-saat ini, Komisaris di 
PT. Indonesian Paradise Property Tbk sejak 2016-saat ini, dan Wakil 
Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk sejak 2018-saat ini. 

 

 
John Fernandus Agus Salim 
Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar MBA dengan 
konsentrasi Finance dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat 
pada tahun 1987, Associate of Art Houston Community Collage, Texas, 
Amerika Serikat pada tahun 1994, dan BBA with Finance Consentration 
dari University of Houston Texas, Amerika Serikat pada tahun 1996. 
 
Menjabat di Perseroan sejak tahun 2014. Pernah menjabat di PT iForte 
Solusi Infotek pada tahun 2002-2014. PT iForte Global Internet pada 
sejak tahun 2014-saat ini. 

 

 
Petrus Sartono 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, 75 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1970, memperoleh 
gelar Magister management dari STIE-IPWI pada tahun 2001, dan gelar 
S2 Hukum dari STIH IBLAM Higher School of Law pada tahun 2001. 
 
Pernah menjabat sebagai Pegawai Negri Sipil Departemen Kehakiman 
pada 1968-1972. Perumtel Kantor Pusat Bandung (urusan hukum) pada 
1972. Ditjen Postel pada tahun 1973-1986. Kabag Hukum dan Hubungan 
Luar Negeri Perumtel pada tahun 1986-1998. Kasubdit Hukum dan 
Hubungan Luar Negeri Perumtel pada tahun 1988-1991. Sekretaris 
Perusahaan PT Telkom Indonesia, Tbk pada tahun 1991-1995. Presiden 
Direktur PT Telekomindo Primabhakti pada tahun 1998-2002. Komisaris 
PT Telekomindo Primabhakti pada tahun 1998-2002. Komisaris 
Independen PT Telkom Indonesia, Tbk dan anggota komite audit pada 
tahun 2002-2010. Senior Advisor Dewan Komisaris PT Telkom 
Indonesia, Tbk pada tahun 2011-2014. Komisaris Triasmitra Grup pada 
tahun 2012-sekarang. Dan Komisaris PT Wesolve Solusi Indonesia pada 
tahun 2014-sekarang. 
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3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 
 
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta 
No. 11 tanggal 04 Maret 2019. 
 
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut ini: 
 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama  : Tn. Insinyur Adi Tanuarto 
Komisaris  : Ny. Amelia Gozali 
Komisaris  : Tn. John Fernandus Agus Salim 
Komisaris Independen : Tn. Petrus Sartono 
Komisaris Independen : Tn. Triana Mulyatsa 
 
 
 
Direksi 
 
Direktur Utama  : Tn. Peter Djatmiko 
Direktur   : Tn. Sudarno Khou 
Direktur   : Tn. Anang Pratikno 
Direktur   : Nn. Apolonia Irwina Gunawan 
Direktur   : Tn. Adi Susatio 
 
Lama masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun. 
 
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: 
 
Dewan Komisaris 
 

 

 

Insinyur Adi Tanuarto  
Komisaris Utama 
 

Warga Negara Indonesia usia 60 tahun. 
 

Meraih gelar Master of Science dari Highway & Traffic Eng, University of 
Birmingham, Birmingham, United Kingdom pada tahun 1984 dan 
Bachelor of Science jurusan Civil Engineering, The University of East 
London, London, United Kingdom pada tahun 1982. 
 

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2017. Pernah 
bekerja di PT INDEC & Associates Ltd. Sebagai Traffic Engineer 
/Transport Planner pada tahun 1983-1985. Di Universitas Indonesia 
sebagai Lecturer Traffic Engineering & Management pada tahun 1984-
1987. PT. Paminotori Cipta Ltd. sebagai Highway, Traffic & 
Transportation Specialist pada tahun 1987-1989, sebagai Vice President 
pada tahun 1989-1991, sebagai President Direktur pada 1992-1996. PT. 
Ometraco Corporation Tbk. sebagai Managing Director of Infrastructure 
Group pada 1996-1999. Pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
(PTIK) sejak tahun 1998-saat ini. Ir. Adi Tanuarto juga menjabat sebagai 
Presiden Direktur pada PT. Omega Propertindo sejak tahun 1999-saat 
ini. PT Jaya Sakti mandiri Unggul sebagai Presiden Direktur/Executive 
Vice President pada tahun 2001-2018. PT. iForte Solusi Infotek sebagai 
Presiden Komisaris pada tahun 2002-2005. PT. Amarta Jaya Tekomindo 
sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2018-saat ini. 
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Amelia Gozali 
Komisaris 
 

Warga Negara Indonesia usia 34 tahun. 
 

Meraih gelar Bachelor of Business Administration dengan jurusan 
Marketing, University of Southern California, Marshall School of 
Business, Los Angeles, CA. 
 

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2009. Pernah bekerja 
sebagai Marketing & Komunikasi di Starbucks, Jakarta, di Phelps Group, 
Santa Monica, CA, dan di World Harvest, Arcadia, CA pada tahun 2004-
2005. Merrill Lynch, Global Private Wealth Management, Beverly Hills, 
Los Angeles pada tahun 2006-2007. A.T. Kearney Consultants, Jakarta 
sebagai Analyst pada tahun 2007-2008. PT Indonesian Paradise 
Property Tbk sebagai Wakil Presiden Komisaris pada tahun 2010-2016. 
Komisaris di PT POP Properti Indonesia sejak 2013-saat ini, Komisaris di 
PT. Indonesian Paradise Property Tbk sejak 2016-saat ini, dan Wakil 
Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk sejak 2018-saat ini. 

 

 
John Fernandus Agus Salim 
Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar MBA dengan 
konsentrasi Finance dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat 
pada tahun 1987, Associate of Art Houston Community Collage, Texas, 
Amerika Serikat pada tahun 1994, dan BBA with Finance Consentration 
dari University of Houston Texas, Amerika Serikat pada tahun 1996. 
 
Menjabat di Perseroan sejak tahun 2014. Pernah menjabat di PT iForte 
Solusi Infotek pada tahun 2002-2014. PT iForte Global Internet pada 
sejak tahun 2014-saat ini. 

 

 
Petrus Sartono 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, 75 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1970, memperoleh 
gelar Magister management dari STIE-IPWI pada tahun 2001, dan gelar 
S2 Hukum dari STIH IBLAM Higher School of Law pada tahun 2001. 
 
Pernah menjabat sebagai Pegawai Negri Sipil Departemen Kehakiman 
pada 1968-1972. Perumtel Kantor Pusat Bandung (urusan hukum) pada 
1972. Ditjen Postel pada tahun 1973-1986. Kabag Hukum dan Hubungan 
Luar Negeri Perumtel pada tahun 1986-1998. Kasubdit Hukum dan 
Hubungan Luar Negeri Perumtel pada tahun 1988-1991. Sekretaris 
Perusahaan PT Telkom Indonesia, Tbk pada tahun 1991-1995. Presiden 
Direktur PT Telekomindo Primabhakti pada tahun 1998-2002. Komisaris 
PT Telekomindo Primabhakti pada tahun 1998-2002. Komisaris 
Independen PT Telkom Indonesia, Tbk dan anggota komite audit pada 
tahun 2002-2010. Senior Advisor Dewan Komisaris PT Telkom 
Indonesia, Tbk pada tahun 2011-2014. Komisaris Triasmitra Grup pada 
tahun 2012-sekarang. Dan Komisaris PT Wesolve Solusi Indonesia pada 
tahun 2014-sekarang. 



54

   

 
74 

 

 

 
Triana Mulyatsa 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar  S1 dari Fakultas 
Ekonomi Jurusan Manajemen Perusahaan dari Universitas 17 Agustus 
1945 Semarang 
 
Pernah menjabat pada PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1986-
1991. Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Daerah Telkom 
Balikpapan pada 1991-1997. Kepala Kantor Daerah Telkom Samarinda 
dari 1997-1998. Deputy Kepala Divisi Sales & Marketing pada Telkom 
Regional Jateng-DIY pada tahun 1998-2003. Kepala Kantor Telkom 
Jakarta Selatan pada tahun 2003-2005. Kepala Kantor Telkom Jakarta 
Barat pada tahun 2005-2006. Deputy Kepala Divisi Regional Jabar-
Banten pada 2006-2007. Kepala Divisi Regional Telkom Kalimantan pada 
tahun 2007-2009. Kepala Divisi Regional Telkom Jawa Timur pada tahun 
2009-2010. Kepala Divisi Telkom Flexi pada tahun 2010-2011. Direktur 
Perencanaan & Pembangunan PT. Daya Mitra Telekomunikasi pada 
tahun 2011-2012. Direktur Utama Telkom Vision pada tahun 2012-2013. 
Head of CRM 7 GA Telkom Indonesia pada tahun 2013-2014. Corporate 
Secretary Telkom Indoneisa pada tahun 2014-2015. Dan Senior Advisor 
PT Daya Mitra Mandiri Telekomunikasi sejak tahun 2015-sekarang. 

 
 
Direksi 
 

 

 

Peter Djatmiko 
Direktur Utama 
 
Warga Negara Indonesia usia 59 tahun. 
 
Meraih gelar Bachelor of Science in Mechanical Engineering dari 
University of Kansas, Lawrence, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 
1983. Meraih gelar Master of Science dari Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T.), Amerika Serikat pada tahun 1984. Dan gelar 
Master of Business Administration dari University of Kansas, 
Lawrence, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1986. 
 
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 1997. Pernah 
bekerja di Djatmiko Brothers Co. pada 1986-1987 sebagai Managing 
Director. Managing Director PT Esdesons Engineering Indonesia 
pada tahun 1987-1989. Director PT Omedata Electronics pada tahun 
1989-1992. Business Advisor PT Ometraco Arya Samanta pada 
tahun 1992-1997. COO PT Rajawali Corporation pada 1993-1997. 
Komisaris PT. Multisaka Mitra pada 1993-1997. Business Dev. 
Director PT Telekomindo Primabhakti pada 1994-1997. President 
Director PT Exelcomindo Pratama pada 1995-1997. President 
Director PT Telekomindo Seluler Raya pada 1995-1997. President 
Commissioner PT Buana Bintang Bayu pada 1995-1997. Director PT 
Mobilkom Telekomindo pada 1994-1997. Komisaris PT Dwimitra 
Aerolintas Wisata pada 1994-1997. Chairman Konsorsium 
Telekomindo Intertel pada 1995-1997. Managing Director PT 
Ometraco Corporation pada 1997-2000. Komisaris Utama PT Mega 
Gelar Elektronik Ometraco pada 1997-2000. President Director PT 
Trafindo Perkasa pada 1997-2001. Dan sebagai President Director  
PT iForte Solusi Infotek pada tahun 2002-saat ini. 
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Sudarno Khou 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 59 tahun. 
 
Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Kristen Indonesia pada 
tahun 1988. 
 
Menjabat sebagai Direktur Sales & Marketing Perseroan sejak tahun 
2005 hingga saat ini. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Engineer 
di PT Inter Delta pada tahun 1986-1988, dan Products Planning & 
Inventory Controlller tahun 1988-1990. Manager CES pada tahun 
1990-1992. Sales and Marketing Manager pada tahun 1992-1995. PT 
Putra Dharma sebagai Sales and Marketing Manager pada tahun 
1995-1997. Sales Marketing Manager pada PT Siemens Kabel Optik 
pada tahun 1997-2001. Dan Sales & Marketing Manager pada 
Perseroan pada tahun 2001-2005. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anang Pratikno 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 49 tahun. 
 
Menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Menengah Negeri 
Ponorogo, Jawa Timur, Jurusan mesin pada 1986-1989. Meraih gelar 
Business English Diploma, Business Training Limited (Long Distance 
Learning), Manchester, England pada tahun 1994-1996 
 
Memulai karir pada Perseroan sejak 1997 dan menjabat sebagai 
Direktur Manufaktur Kabel & Pipa sejak tahun 2013 hingga sekarang. 
Pernah menjabat sebagai Stock Keeper di departemen PPIC PT 
Daihatsu Indonesia pada 1989-1991. CNC Programming & Tooling 
Engineer PT Seamless Pipe Indonesia Jaya pada tahun 1991-1997. 
Guru Bahasa Inggris paruh waktu di LB LIA Cilegon pada 1996-2000.  
 
Pada Perseroan, beliau menjabat sebagai: Asisten Kepala 
Departemen PPIC pada 1997-1999, dan Kepala Departemen pada 
1999-2001. Kepala Departemen QC (pengurusan ganda) pada 1999-
2000. Kepala Departemen Processing & Engineering pada 2000. 
Manager Technical Sales Support & PSTN Divre V Project pada 
tahun 2002-2004. Manager Cable Design & Development pada tahun 
2004-2007. Manager Plant pada tahun 2007-2013. Dan Direktur 
Manufaktur Kabel & Pipa pada tahun 2013-hingga sekarang. 
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Triana Mulyatsa 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar  S1 dari Fakultas 
Ekonomi Jurusan Manajemen Perusahaan dari Universitas 17 Agustus 
1945 Semarang 
 
Pernah menjabat pada PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1986-
1991. Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Daerah Telkom 
Balikpapan pada 1991-1997. Kepala Kantor Daerah Telkom Samarinda 
dari 1997-1998. Deputy Kepala Divisi Sales & Marketing pada Telkom 
Regional Jateng-DIY pada tahun 1998-2003. Kepala Kantor Telkom 
Jakarta Selatan pada tahun 2003-2005. Kepala Kantor Telkom Jakarta 
Barat pada tahun 2005-2006. Deputy Kepala Divisi Regional Jabar-
Banten pada 2006-2007. Kepala Divisi Regional Telkom Kalimantan pada 
tahun 2007-2009. Kepala Divisi Regional Telkom Jawa Timur pada tahun 
2009-2010. Kepala Divisi Telkom Flexi pada tahun 2010-2011. Direktur 
Perencanaan & Pembangunan PT. Daya Mitra Telekomunikasi pada 
tahun 2011-2012. Direktur Utama Telkom Vision pada tahun 2012-2013. 
Head of CRM 7 GA Telkom Indonesia pada tahun 2013-2014. Corporate 
Secretary Telkom Indoneisa pada tahun 2014-2015. Dan Senior Advisor 
PT Daya Mitra Mandiri Telekomunikasi sejak tahun 2015-sekarang. 

 
 
Direksi 
 

 

 

Peter Djatmiko 
Direktur Utama 
 
Warga Negara Indonesia usia 59 tahun. 
 
Meraih gelar Bachelor of Science in Mechanical Engineering dari 
University of Kansas, Lawrence, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 
1983. Meraih gelar Master of Science dari Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T.), Amerika Serikat pada tahun 1984. Dan gelar 
Master of Business Administration dari University of Kansas, 
Lawrence, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1986. 
 
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 1997. Pernah 
bekerja di Djatmiko Brothers Co. pada 1986-1987 sebagai Managing 
Director. Managing Director PT Esdesons Engineering Indonesia 
pada tahun 1987-1989. Director PT Omedata Electronics pada tahun 
1989-1992. Business Advisor PT Ometraco Arya Samanta pada 
tahun 1992-1997. COO PT Rajawali Corporation pada 1993-1997. 
Komisaris PT. Multisaka Mitra pada 1993-1997. Business Dev. 
Director PT Telekomindo Primabhakti pada 1994-1997. President 
Director PT Exelcomindo Pratama pada 1995-1997. President 
Director PT Telekomindo Seluler Raya pada 1995-1997. President 
Commissioner PT Buana Bintang Bayu pada 1995-1997. Director PT 
Mobilkom Telekomindo pada 1994-1997. Komisaris PT Dwimitra 
Aerolintas Wisata pada 1994-1997. Chairman Konsorsium 
Telekomindo Intertel pada 1995-1997. Managing Director PT 
Ometraco Corporation pada 1997-2000. Komisaris Utama PT Mega 
Gelar Elektronik Ometraco pada 1997-2000. President Director PT 
Trafindo Perkasa pada 1997-2001. Dan sebagai President Director  
PT iForte Solusi Infotek pada tahun 2002-saat ini. 
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Sudarno Khou 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 59 tahun. 
 
Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Kristen Indonesia pada 
tahun 1988. 
 
Menjabat sebagai Direktur Sales & Marketing Perseroan sejak tahun 
2005 hingga saat ini. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Engineer 
di PT Inter Delta pada tahun 1986-1988, dan Products Planning & 
Inventory Controlller tahun 1988-1990. Manager CES pada tahun 
1990-1992. Sales and Marketing Manager pada tahun 1992-1995. PT 
Putra Dharma sebagai Sales and Marketing Manager pada tahun 
1995-1997. Sales Marketing Manager pada PT Siemens Kabel Optik 
pada tahun 1997-2001. Dan Sales & Marketing Manager pada 
Perseroan pada tahun 2001-2005. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anang Pratikno 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 49 tahun. 
 
Menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Menengah Negeri 
Ponorogo, Jawa Timur, Jurusan mesin pada 1986-1989. Meraih gelar 
Business English Diploma, Business Training Limited (Long Distance 
Learning), Manchester, England pada tahun 1994-1996 
 
Memulai karir pada Perseroan sejak 1997 dan menjabat sebagai 
Direktur Manufaktur Kabel & Pipa sejak tahun 2013 hingga sekarang. 
Pernah menjabat sebagai Stock Keeper di departemen PPIC PT 
Daihatsu Indonesia pada 1989-1991. CNC Programming & Tooling 
Engineer PT Seamless Pipe Indonesia Jaya pada tahun 1991-1997. 
Guru Bahasa Inggris paruh waktu di LB LIA Cilegon pada 1996-2000.  
 
Pada Perseroan, beliau menjabat sebagai: Asisten Kepala 
Departemen PPIC pada 1997-1999, dan Kepala Departemen pada 
1999-2001. Kepala Departemen QC (pengurusan ganda) pada 1999-
2000. Kepala Departemen Processing & Engineering pada 2000. 
Manager Technical Sales Support & PSTN Divre V Project pada 
tahun 2002-2004. Manager Cable Design & Development pada tahun 
2004-2007. Manager Plant pada tahun 2007-2013. Dan Direktur 
Manufaktur Kabel & Pipa pada tahun 2013-hingga sekarang. 
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Apolonia Irwina Gunawan 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 47 tahun. 
 
Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Trisakti jurusan 
Akuntansi pada tahun 1995. 
 
Menjabat sebagai Direktur Finance Perseroan sejak tahun 2014 hingga 
saat ini. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Internal Auditor pada 
PT. Southern Cross Textile Industry pada tahun 1994-1996. Chief 
Accountant pada PT. Tricitra Sarana Busana pada tahun 1996-1997. 
Accountant Perkin Elmer  Singapore Pte Ltd pada tahun 1997-2000. 
Internal Auditor pada PT Sanken pada tahun 2001. Finance Officer 
pada PT Multipolar Corporation Tbk pada tahun 2002. Accounting 
Manager pada Perseroan pada tahun 2003-2004. Accountant pada PT 
ComWorks Indonesia pada tahun 2004-2005. PT Nusantara Compnet 
Integrator sebagai Finance & Accounting manager pada tahun 2005-
2008. Head of Accounting pada PT. SG Consumer Finance Indonesia 
pada tahun 2008-2009. Accounting & GA Manager pada PT. Runge 
Indonesia pada tahun 2009-2013. Dan General Manager Finance & 
Accounting Perseroan pada 2013-2014. 
 

 

 
Adi Susatio 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 53 tahun. 
 
Meraih gelar Master jurusan Civil Engineering dari Civil Engineering 
Department, University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada 
tahun 1992. Meraih gelar Sarjana jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia pada tahun 1990. 
 
Menjabat sebagai Direktur HR & GA Perseroan sejak tahun 2013 
hingga saat ini. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Project 
Coordination Manager pada PT Pamintori Cipta Engineering pada 
1992-1996. Business Development Manager pada PT Ometraco 
Infrastructure pada 1996-1998. Dan Operational Director pada PT. 
Transutama Posindo pada tahun 1998-2013 
 
 
 

 
Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan 
adalah sebagai berikut: 
 
No. Nama Jabatan Sifat Hubungan Kekeluargaan 
1 Peter Djatmiko Presiden Direktur Pemegang saham 
 
 
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp7,35 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
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Desember 2017 dan 2016, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
adalah sebesar Rp 4,56 miliar dan Rp 4,21 miliar. 
 
Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan remunerasi telah 
dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 
Perseroan menetapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku 
kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 
(“POJK No.21/2015). Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris 
Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris 
Independen 
 
Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut: 
 
 Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan. 
 Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik. 
 Peningkatan manajemen risiko. 
 Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis. 
 Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 

 
 

Dewan Komisaris 
 
Dewan Komisaris tidak melaksanakan rapat di tahun 2018. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris 
berencana akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 30/2014. 
 
Belum terdapat pelaksanaan tugas Komisaris Independen selama tahun buku 2018, hal ini dikarenakan pengangkatan 
Bapak P. Sartono dan Triana Mulyatsa selaku Komisaris Independen berlaku efektif pada tanggal 4 Maret 2019. 
 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 
 

1. Dewan Komisaris bertugas: 
 

a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan 
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;  

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum 
dimulainya tahun buku yang akan datang;  

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; 

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan dan keputusan RUPS; 

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani 
laporan tahunan tersebut; 

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan 
prinsip-prinsip profesionalisme,  efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, serta kewajaran; 

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan 
tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite 
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Apolonia Irwina Gunawan 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 47 tahun. 
 
Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Trisakti jurusan 
Akuntansi pada tahun 1995. 
 
Menjabat sebagai Direktur Finance Perseroan sejak tahun 2014 hingga 
saat ini. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Internal Auditor pada 
PT. Southern Cross Textile Industry pada tahun 1994-1996. Chief 
Accountant pada PT. Tricitra Sarana Busana pada tahun 1996-1997. 
Accountant Perkin Elmer  Singapore Pte Ltd pada tahun 1997-2000. 
Internal Auditor pada PT Sanken pada tahun 2001. Finance Officer 
pada PT Multipolar Corporation Tbk pada tahun 2002. Accounting 
Manager pada Perseroan pada tahun 2003-2004. Accountant pada PT 
ComWorks Indonesia pada tahun 2004-2005. PT Nusantara Compnet 
Integrator sebagai Finance & Accounting manager pada tahun 2005-
2008. Head of Accounting pada PT. SG Consumer Finance Indonesia 
pada tahun 2008-2009. Accounting & GA Manager pada PT. Runge 
Indonesia pada tahun 2009-2013. Dan General Manager Finance & 
Accounting Perseroan pada 2013-2014. 
 

 

 
Adi Susatio 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia usia 53 tahun. 
 
Meraih gelar Master jurusan Civil Engineering dari Civil Engineering 
Department, University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada 
tahun 1992. Meraih gelar Sarjana jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia pada tahun 1990. 
 
Menjabat sebagai Direktur HR & GA Perseroan sejak tahun 2013 
hingga saat ini. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Project 
Coordination Manager pada PT Pamintori Cipta Engineering pada 
1992-1996. Business Development Manager pada PT Ometraco 
Infrastructure pada 1996-1998. Dan Operational Director pada PT. 
Transutama Posindo pada tahun 1998-2013 
 
 
 

 
Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan 
adalah sebagai berikut: 
 
No. Nama Jabatan Sifat Hubungan Kekeluargaan 
1 Peter Djatmiko Presiden Direktur Pemegang saham 
 
 
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp7,35 miliar 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
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Desember 2017 dan 2016, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
adalah sebesar Rp 4,56 miliar dan Rp 4,21 miliar. 
 
Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi, namun fungsi nominasi dan remunerasi telah 
dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 
Perseroan menetapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku 
kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 
(“POJK No.21/2015). Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris 
Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris 
Independen 
 
Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut: 
 
 Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan. 
 Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik. 
 Peningkatan manajemen risiko. 
 Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis. 
 Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 

 
 

Dewan Komisaris 
 
Dewan Komisaris tidak melaksanakan rapat di tahun 2018. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris 
berencana akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 30/2014. 
 
Belum terdapat pelaksanaan tugas Komisaris Independen selama tahun buku 2018, hal ini dikarenakan pengangkatan 
Bapak P. Sartono dan Triana Mulyatsa selaku Komisaris Independen berlaku efektif pada tanggal 4 Maret 2019. 
 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 
 

1. Dewan Komisaris bertugas: 
 

a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan 
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;  

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum 
dimulainya tahun buku yang akan datang;  

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; 

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan dan keputusan RUPS; 

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani 
laporan tahunan tersebut; 

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan 
prinsip-prinsip profesionalisme,  efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, serta kewajaran; 

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan 
tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite 
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lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar 
Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun 
buku Perseroan. 
 

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan 
Komisaris berkewajiban: 

 
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. 
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala 

kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai 
langkah perbaikan yang harus ditempuh. 

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenaI setiap persoalan lainnya yang 
dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. 

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS. 
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan 

mengenai perkembangan Perseroan. 
 
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan 

halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa 
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan 
keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui 
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi 
wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris 
atau tenaga ahli yang membantunya. 

 
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya 

untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. 
 
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran 

tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris 
atas beban Perseroan. 

 
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota 

Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan 
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau 
terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. 

 
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan 

disertai alasan dari tindakan tersebut. 
 
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, 

Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian 
sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi 
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin 
oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun 
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang 
anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau 
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS 
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang 
saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 
Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian 
sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan 
berhak menduduki kembali jabatannya. 

 
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai 

seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus 
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Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas 
tanggungan mereka bersama. 

 
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya 

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan. 

 
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 

waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. 
 
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar 

mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya 
yang berlaku. 

 
 
Direksi 
 
Direksi tidak melaksanakan rapat di tahun 2017. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan 
rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 30/2014. 
 
Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut: 
 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 

 
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh 

tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan Anggaran Dasar. 

 
3. Tugas pokok Direksi adalah:  
 

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;  

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; 
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib 

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, 
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.  

 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat 
membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir 
tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh 
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan 
sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.  
  

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang 
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi 
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: 

 
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 
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lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar 
Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun 
buku Perseroan. 
 

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan 
Komisaris berkewajiban: 

 
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. 
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala 

kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai 
langkah perbaikan yang harus ditempuh. 

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenaI setiap persoalan lainnya yang 
dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. 

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS. 
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan 

mengenai perkembangan Perseroan. 
 
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan 

halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa 
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan 
keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui 
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi 
wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris 
atau tenaga ahli yang membantunya. 

 
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya 

untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. 
 
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran 

tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris 
atas beban Perseroan. 

 
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota 

Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan 
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau 
terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. 

 
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan 

disertai alasan dari tindakan tersebut. 
 
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, 

Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian 
sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi 
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin 
oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun 
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang 
anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau 
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS 
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang 
saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 
Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian 
sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan 
berhak menduduki kembali jabatannya. 

 
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai 

seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus 
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Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas 
tanggungan mereka bersama. 

 
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya 

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan. 

 
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 

waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. 
 
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar 

mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya 
yang berlaku. 

 
 
Direksi 
 
Direksi tidak melaksanakan rapat di tahun 2017. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan 
rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 30/2014. 
 
Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut: 
 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 

 
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh 

tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan Anggaran Dasar. 

 
3. Tugas pokok Direksi adalah:  
 

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;  

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; 
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib 

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, 
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.  

 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat 
membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir 
tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh 
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan 
sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.  
  

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang 
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi 
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: 

 
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 
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5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala 
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan 
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

 
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut: 
 

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang 
Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; 

b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; 
c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan 

yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam 
ayat 7 Pasal ini;   

d. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak 
bergerak; 

e. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari 
total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan 
ketentuan ayat 7 Pasal ini; 

 
- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
  
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum: 
 

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 
(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama 
lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau 

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan 
Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun 
yang berkaitan satu sama lain; 

 
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini 
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara 

kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan 
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 
23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. 

 
9. a.  Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:  

  
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; 
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan 

kepentingan Perseroan; 
iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian 
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: 

 
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian 

sementara tersebut; atau 
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran 

Dasar ini. 
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b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak 
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah: 

 
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; 
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan; atau 
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris 

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 
  

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 
Anggaran Dasar ini. 

  
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
  Perseroan; 

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

 
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang 

atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu 
yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar. 

 
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. 
 
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut 

oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka 
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 

 
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang 

ditetapkan oleh RUPS. 
 
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu 

pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang 
berlaku. 

 
Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran 
Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. 
 
Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten. 
 
Selama tahun 2018 direksi melangsungkan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun. 

 
Sekretaris Perusahaan 
 
Berdasarkan Surat Keputusan No.011/CCSI-FIN/III/2019 pada tanggal 5 Maret 2019, Perseroan mengangkat saudara 
Adi Susatio sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan 
sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau 
Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau 
Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan 
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan 
Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. 
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5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala 
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan 
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

 
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut: 
 

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang 
Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; 

b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; 
c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan 

yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam 
ayat 7 Pasal ini;   

d. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak 
bergerak; 

e. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari 
total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan 
ketentuan ayat 7 Pasal ini; 

 
- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
  
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum: 
 

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 
(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama 
lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau 

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan 
Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun 
yang berkaitan satu sama lain; 

 
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini 
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara 

kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan 
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 
23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. 

 
9. a.  Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:  

  
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; 
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan 

kepentingan Perseroan; 
iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian 
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: 

 
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian 

sementara tersebut; atau 
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran 

Dasar ini. 
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b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak 
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah: 

 
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; 
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan; atau 
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris 

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 
  

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 
Anggaran Dasar ini. 

  
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
  Perseroan; 

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

 
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang 

atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu 
yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar. 

 
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. 
 
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut 

oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka 
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 

 
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang 

ditetapkan oleh RUPS. 
 
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu 

pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang 
berlaku. 

 
Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran 
Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. 
 
Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten. 
 
Selama tahun 2018 direksi melangsungkan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun. 

 
Sekretaris Perusahaan 
 
Berdasarkan Surat Keputusan No.011/CCSI-FIN/III/2019 pada tanggal 5 Maret 2019, Perseroan mengangkat saudara 
Adi Susatio sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan 
sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau 
Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau 
Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan 
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan 
Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. 
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Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

Sekretaris Perusahaan 
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. 

 
Kantor Kedudukan: 

Grand Slipi Tower lantai 41 Unit EFG 
Jalan Letjen S. Parman Kav.22-24 RT 001 RW 004 

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat 
 

Website: www.ccsi.co.id 
Email: corsec@ccsi.co.id 

Telp.: 021-29865963 Faks.: 021-29865984 
 
Informasi terkait Adi Susatio, dapat mengacu pada informasi terkait dewan direksi dan komisaris diatas. 
 
Komite Audit 
 
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut “POJK No. 55/2015”) 
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite 
Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 014/CCSI-FIN/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019,dengan susunan 
anggota sebagai berikut ini: 

 
Ketua  : Petrus Sartono 
 
Keterangan mengenai Petrus Sartono dapat dilihat pada bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Triana Mulyatsa 
 
Keterangan mengenai Petrus Sartono dapat dilihat pada bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Mike Linggawati. 
 
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Master in Business Administration, Business Management 
Indonesia pada tahun 1993-1994. Dan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia. 
 
Pernah menjabat pada K.A Sie & Co. External Auditor sebagai Junior Assistant pada 1980-1981. K. A Dharmawan & 
Co. External Auditor sebagai Senior Assistant pada 1981-1983. Accounting Manager di PT Taman Harapan Indah 
pada 1983-1989. Treasury Manager di PT Ometraco Corporation pada tahun 1989-1995. Finance & Accounting 
Manager di PT Ometraco Infracity pada tahun 1995-1998. Chief Financial Controller di PT Transutama Posindo pada 
tahun 1998-2006. Dan Finance & Accounting Manager di PT iForte Solusi Infotek pada tahun 2006-2012. 
 
Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 8 Maret 2019. 
 
Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut: 
 
1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau 

pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan 
Perseroan. 

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan kegiatan Perseroan. 

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas 
jasa yang diberikannya. 
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4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada 
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. 

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak 
lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. 

6) Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektifitas akuntan publik. 
7) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan 

semua risiko. 
8) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika 

Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris. 
9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. 
10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 

Perseroan. 
11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan. 
12) Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri 
oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh 
Perseroan; dan 

13) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah 
selesainya laporan hasil penelahaan yang dilakukan oleh Komite Audit. 

 
Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru 
dilakukan pada tanggal 5 Maret 2019. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling 
sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 
55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 
Audit. 
Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit 
Perseroan baru dibentuk pada tanggal 5 Maret 2019. 
 
Masa tugas anggota komite audit selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan 
Komisaris Perseroan. 
 
Unit Audit Internal 
 
Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No. 34/ POJK.OS/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan 
Pembiayaan dan Peraturan   Otoritas   Jasa   Keuangan   (OJK)   Nomor   56/POJK.04/2015   tertanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Saat ini Kepala Unit Audit Internal 
dijabat oleh Lie Lilian, untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 
013/CCSI-FIN/III/2019 tanggal 5 Maret 2019. 
 
Keterangan tentang Lie Lilian adalah sebagai berikut: 
 
Warganegara Indonesia usia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Petra, Surabaya 
pada tahun 1995. 
 
Saat ini menjabat sebagai General Manager Finance & Accounting Perseroan sejak tahun 2018. Sebelumnya pernah 
menjabat sebagai Senior Staff Divisi Corporate Control PT Dos Ni Roha, Jakarta pada tahun 1995-2007. Finance & 
Accounting Coordinator PT. Casa Bella Interiors, Jakarta pada tahun 2007-2008. Controller PT Vertis Indonesia, 
Jakarta pada tahun 2008-2010. Finance & Accounting Manager PT Mitra Telekomunikasi Selular, Jakarta pada tahun 
2010-2014. Finance & Accounting Department Head PT Allure Alluminio, Jakarta pada tahun 2014-2018. 
 
Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan 
oleh Perseroan pada tanggal 5 Maret 2019 adalah sebagai berikut: 
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Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

Sekretaris Perusahaan 
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. 

 
Kantor Kedudukan: 

Grand Slipi Tower lantai 41 Unit EFG 
Jalan Letjen S. Parman Kav.22-24 RT 001 RW 004 

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat 
 

Website: www.ccsi.co.id 
Email: corsec@ccsi.co.id 

Telp.: 021-29865963 Faks.: 021-29865984 
 
Informasi terkait Adi Susatio, dapat mengacu pada informasi terkait dewan direksi dan komisaris diatas. 
 
Komite Audit 
 
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut “POJK No. 55/2015”) 
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite 
Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 014/CCSI-FIN/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019,dengan susunan 
anggota sebagai berikut ini: 

 
Ketua  : Petrus Sartono 
 
Keterangan mengenai Petrus Sartono dapat dilihat pada bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Triana Mulyatsa 
 
Keterangan mengenai Petrus Sartono dapat dilihat pada bagian Pengurusan dan Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Mike Linggawati. 
 
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Master in Business Administration, Business Management 
Indonesia pada tahun 1993-1994. Dan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia. 
 
Pernah menjabat pada K.A Sie & Co. External Auditor sebagai Junior Assistant pada 1980-1981. K. A Dharmawan & 
Co. External Auditor sebagai Senior Assistant pada 1981-1983. Accounting Manager di PT Taman Harapan Indah 
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4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada 
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. 
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Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru 
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Unit Audit Internal 
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Pembiayaan dan Peraturan   Otoritas   Jasa   Keuangan   (OJK)   Nomor   56/POJK.04/2015   tertanggal 23 Desember 
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Saat ini Kepala Unit Audit Internal 
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2010-2014. Finance & Accounting Department Head PT Allure Alluminio, Jakarta pada tahun 2014-2018. 
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1)    Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan. 
2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan 

kebijakan Perseroan. 
3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, 

sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. 
4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat 

manajemen. 
5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris 

dan/atau Komite Audit. 
6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. 
7) Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit. 
8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan 
9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
 
Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam 
melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian 
pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja 
sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit 
kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan 
pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai 
secara baik dan benar. 
 
Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan 
Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Komite Nominasi dan Remunerasi 

 
Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 
No.016/CCSI-FIN/iii/2019 tertanggal 6 Maret 2019, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijalankan 
oleh Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Saat ini terkait dengan fungsinya sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris Perseroan belum 
menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan keputusan terkait dengan fungsi Komite Nominasi dan 
Remunerasi baru dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam 
menjalankan fungsinya sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 
(tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 
Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik. 
 
Saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh 
Dewan Komisaris, dikarenakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan baru dibentuk pada tanggal 6 Maret 
2019. 

 
5. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas keberhasilan Perseroan dalam 
menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM-nya 
melalui peningkatan kemampuan karyawan dan pelayanan kesejahteraan. 
 
Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 140 orang karyawan tetap dan 95 karyawan kontrak. Seluruh 
karyawan Perseroan merupakan WNI karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. 
 
Komposisi Karyawan 
 
Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Oktober 2018 serta 31 Desember 2017, 2016, 
dan 2015.  
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Komposisi Karyawan Menurut Jabatan 
 

Keterangan 
31 Desember 

2018 2017 2016 
Direktur 4 4 4 
Manager 17 17 20 
Supervisor 35 31 27 
Staf 35 33 30 
Non staf 144 186 61 
Jumlah 235 273 142 

 
Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan 

 

Keterangan 
31 Desember 

2018 2017 2016 
> S-1 3 2 2 
S-1 56 52 43 
Diploma 24 22 19 
SMA  147 192 74 
SMP 3 3 2 
SD 2 2 2 
Jumlah 235 273 142 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja 

 
Keterangan 31 Desember 

2018 2017 2016 
Karyawan Tetap 140 127 126 
Karyawan Kontrak 95 146 16 
Jumlah 235 273 142 

 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia 

 

Keterangan 
31 Desember 

2018 2017 2016 
> 55 tahun 5 5 4 
46 s/d 55 tahun 
41 s/d 45 tahun 

24 
27 

26 
26 

23 
27 

31 s/d 40tahun 75 84 71 
s/d 30 tahun                        104 132 17 
Jumlah 235 273 142 
 

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja 
 

Keterangan 
31 Desember 

2018 2017 2016 
Cilegon 
Jakarta 
 

199 
36 

241 
33 

103 
39 

Jumlah 235 273 142 
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Tidak terdapat pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan 
Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, telah dibuat Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati dan 
ditetapkan pada 1 Maret 2019 antara Perseroan (yang diwakili oleh Adi Susatio, AA Suryana, Didi H Purwanto, Dian 
Dimyati, Sarjoko dan Tjia Djoli,) dan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Perseroan 
yang diwakili oleh: 

 
1. Ubaidillah; 
2. Triyono; 
3. Ali Sadikin; 
4. Hasyim Asari; 
5. Saefullah; 
6. Sandang; 
7. Ade Rahmat Setiawan; dan 
8. Gunawan Hadi Prihatno, 

 
yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara serikat pekerja dan Perseroan, dan telah didaftarkan pada 
Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor: 
560/Kep.037-HubinJSK/Disnaker/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT 
Communication Cable Systems Indonesia dengan PUK SPL-FSPMI PT Communication Cable Systems Indonesia dan 
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. 
 
Sarana Kesejahteraan 
 
Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah 
strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, 
diantaranya adalah: 
 

1. Upah untuk seluruh karyawan telah memenuhi standar UMK dan UMSK 2018 di Cilegon maupun Jakarta. 
2. Pemenuhan kesejahteraan karyawan dan keluarganya sesuai ketentuan BPJS Tenaga Kerja termasuk 

kesehatan, kecelakaan kerja, kesejahteraan, pensiun, dan sebagainya. 
3. Upah lembur sesuai ketentuan pemerintah. 
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6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berikut adalah struktur organisasi Perseroan: 
 

 
 
 

 
70 

 

 
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berikut adalah struktur organisasi Perseroan: 
 
 

 

 
 
 

 
70 

 

 
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berikut adalah struktur organisasi Perseroan: 
 
 

 

 
 
 

 
70 

 

 
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berikut adalah struktur organisasi Perseroan: 
 
 

 

General Manager 
Pemasaran dan 

Penjualan

General Manager 
Pengembangan 

Bisnis

 

 



6766

   

 
86 

 

Tidak terdapat pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan 
Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, telah dibuat Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati dan 
ditetapkan pada 1 Maret 2019 antara Perseroan (yang diwakili oleh Adi Susatio, AA Suryana, Didi H Purwanto, Dian 
Dimyati, Sarjoko dan Tjia Djoli,) dan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Perseroan 
yang diwakili oleh: 

 
1. Ubaidillah; 
2. Triyono; 
3. Ali Sadikin; 
4. Hasyim Asari; 
5. Saefullah; 
6. Sandang; 
7. Ade Rahmat Setiawan; dan 
8. Gunawan Hadi Prihatno, 

 
yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara serikat pekerja dan Perseroan, dan telah didaftarkan pada 
Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor: 
560/Kep.037-HubinJSK/Disnaker/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT 
Communication Cable Systems Indonesia dengan PUK SPL-FSPMI PT Communication Cable Systems Indonesia dan 
berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. 
 
Sarana Kesejahteraan 
 
Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah 
strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, 
diantaranya adalah: 
 

1. Upah untuk seluruh karyawan telah memenuhi standar UMK dan UMSK 2018 di Cilegon maupun Jakarta. 
2. Pemenuhan kesejahteraan karyawan dan keluarganya sesuai ketentuan BPJS Tenaga Kerja termasuk 

kesehatan, kecelakaan kerja, kesejahteraan, pensiun, dan sebagainya. 
3. Upah lembur sesuai ketentuan pemerintah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
87 

 

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berikut adalah struktur organisasi Perseroan: 
 

 
 
 

 
70 

 

 
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berikut adalah struktur organisasi Perseroan: 
 
 

 

 
 
 

 
70 

 

 
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
 
Berikut adalah struktur organisasi Perseroan: 
 
 

 

 
 
 

 
70 
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STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN 
PEMEGANG SAHAM 

 
 

 
Pihak pengendali dan pemegang saham utama (ultimate shareholder) dari Perseroan adalah Ibu Tati Santosa. 
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Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Entitas 
Anak:  
 

Pihak Perseroan Pemegang Saham 
GMI TDY 

 KU K K 
 KI - - 
 DU D DU 
 D - D 
 DI - - 
 

Pihak Perseroan Pemegang Saham 
GKB MPO SBP 

Amelia Gozali K PS - - 
Peter Djatmiko         DU - - D, PS 
 
Keterangan: 
 
KU : Komisaris Utama. 
K : Komisaris. 
KI : Komisaris Independen. 
DU : Direktur Utama. 
D : Direktur. 
DI :  Direktur Independen. 
PS :  Pemegang Saham 
 
Disamping nama-nama yang disebutkan dalam tabel diatas pengurus yang lain (dijajaran direksi maupun dewan 
komisaris tidak ada hubungan dengan pemegang saham). 

 
 
7. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 
 
 
A. Grahatama Kreasi Baru (“GKB”)  
 
Keterangan Singkat 
 
GKB adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Grahatama Kreasibaru Berkedudukan di Jakarta Nomor:129 tanggal 24 November 1994, yang dibuat 
dihadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-8784 HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Juli 1995 
dan telah didaftarkan dalam bukti register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor: 
1362/PN/95, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 81 tanggal 10 Oktober 1995, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 8431 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian GKB”), akta mana 
telah diubah beberapa kali, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grahatama 
Kreasibaru Nomor: 53 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0027450.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 22 Desember 2017 dan telah 
diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0204944 tanggal 22 Desember 
2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Grahatama Kreasibaru dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0164750.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 
(selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2017”). 
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STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN 
PEMEGANG SAHAM 

 
 

 
Pihak pengendali dan pemegang saham utama (ultimate shareholder) dari Perseroan adalah Ibu Tati Santosa. 
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Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Entitas 
Anak:  
 

Pihak Perseroan Pemegang Saham 
GMI TDY 

 KU K K 
 KI - - 
 DU D DU 
 D - D 
 DI - - 
 

Pihak Perseroan Pemegang Saham 
GKB MPO SBP 

Amelia Gozali K PS - - 
Peter Djatmiko         DU - - D, PS 
 
Keterangan: 
 
KU : Komisaris Utama. 
K : Komisaris. 
KI : Komisaris Independen. 
DU : Direktur Utama. 
D : Direktur. 
DI :  Direktur Independen. 
PS :  Pemegang Saham 
 
Disamping nama-nama yang disebutkan dalam tabel diatas pengurus yang lain (dijajaran direksi maupun dewan 
komisaris tidak ada hubungan dengan pemegang saham). 

 
 
7. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 
 
 
A. Grahatama Kreasi Baru (“GKB”)  
 
Keterangan Singkat 
 
GKB adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Grahatama Kreasibaru Berkedudukan di Jakarta Nomor:129 tanggal 24 November 1994, yang dibuat 
dihadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-8784 HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Juli 1995 
dan telah didaftarkan dalam bukti register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor: 
1362/PN/95, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 81 tanggal 10 Oktober 1995, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 8431 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian GKB”), akta mana 
telah diubah beberapa kali, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grahatama 
Kreasibaru Nomor: 53 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0027450.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 22 Desember 2017 dan telah 
diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0204944 tanggal 22 Desember 
2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Grahatama Kreasibaru dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0164750.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 
(selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2017”). 
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Maksud dan Tujuan 
 
Bidang jasa konsultasi manajemen bisnis/ konsultasi manajemen lainnya dan penyertaan modal perseroan lainnya. 
 
Permodalan 
 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2017, susunan 
pemegang saham GKB adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
(Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

Ny. Amelia Gozali 19.870.000 19.870.000.000 1,95 
Yayasan Bunga Kasih 130.000 130.000.000 0,01 
Greenpeak Investment Pte. Ltd. 1.000.000.000 1.000.000.000.000 98,04 

Total 1.020.000.000 1.020.000.000.000 100,00 
 
 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2017, susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris GKB adalah sebagai berikut: 

 

DIREKSI  
Direktur  :  Ny. Diana Solaiman 

 
DEWAN KOMISARIS  
Komisaris     :  Tn. Karel Patipeilohy 
 
 
B. PT MILLENIA PROSPERINDO OPTIMA (“MPO”)  
 
Keterangan Singkat 
 
MPO adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama “PT Propertindo 
Muktipersada”, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Propertindo Muktipersada Nomor:117 tanggal 
12 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-
8620.HT.01.01.TH.97 tanggal 28 Agustus 1997 dan telah didaftarkan dalam bukti register di Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Kodya Jakarta Selatan di bawah Nomor: 00031525551, serta telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor: 95 tanggal 27 November 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor: 5625 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian MPO”), akta telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah 
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Millenia Prosperindo Optima 
Nomor: 452 tanggal 16 November 2015, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta 
mana telah mendapat persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-0949338.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 15 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 
AHU-3600784.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2016 (selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat No. 452 tanggal 16 November 2015”). 
 
Maksud dan Tujuan 
 
Perdagangan hasil pertambangan (batu bara), perdagangan alat teknik/mekanikal, perdagangan hasil perkebunan 
kelapa sawit. 
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Permodalan 
 
Pada Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Pernyataan PT Millenia Prosperindo Optima Nomor: 1451 tanggal 27 
November 2014, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat 
persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
0002085.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 9 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0016848.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Februari 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 452 tanggal 16 
November 2015, struktur permodalan MPO adalah sebagai berikut: 

Pada Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di 
Luar Rapat (Circular Resolution) PT Millenia Prosperindo Optima Nomor: 01 tanggal 4 Maret 2019, yang dibuat di hadapan 
Sukarmin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: 
AHU-AH.01.03-0130240 tanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036552.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 5 Maret 2019, susunan 
pemegang saham MPO adalah sebagai berikut: 

 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
(Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Celebes Artha Ventura 1.802.068 180.206.800.000 99,97 
Tn. Hendrick Kolonas 496 49.600.000 0,03 
Total 1.802.564 180.256.400.000 100,00 

 
 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham (Circulair Resolution) PT Millenia Prosperindo 
Optima Nomor: 401 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta 
mana telah  diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0788397 tanggal 14 
April 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: AHU-2978401.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 14 April 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris GKB adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Modal Dasar : Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000 (empat 
juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah); 

Modal Ditempatkan  
 

: Rp 180.256.400.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh enam 
juta empat ratus ribu  Rupiah), terbagi atas 1.802.564 (satu juta delapan ratus dua 
ribu lima ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal 
sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); 

Modal Disetor : Rp 180.256.400.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh enam 
juta empat ratus ribu  Rupiah), terbagi atas 1.802.564 (satu juta delapan ratus dua 
ribu lima ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal 
sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). 
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Maksud dan Tujuan 
 
Bidang jasa konsultasi manajemen bisnis/ konsultasi manajemen lainnya dan penyertaan modal perseroan lainnya. 
 
Permodalan 
 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2017, susunan 
pemegang saham GKB adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
(Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

Ny. Amelia Gozali 19.870.000 19.870.000.000 1,95 
Yayasan Bunga Kasih 130.000 130.000.000 0,01 
Greenpeak Investment Pte. Ltd. 1.000.000.000 1.000.000.000.000 98,04 

Total 1.020.000.000 1.020.000.000.000 100,00 
 
 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2017, susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris GKB adalah sebagai berikut: 

 

DIREKSI  
Direktur  :  Ny. Diana Solaiman 

 
DEWAN KOMISARIS  
Komisaris     :  Tn. Karel Patipeilohy 
 
 
B. PT MILLENIA PROSPERINDO OPTIMA (“MPO”)  
 
Keterangan Singkat 
 
MPO adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama “PT Propertindo 
Muktipersada”, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Propertindo Muktipersada Nomor:117 tanggal 
12 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-
8620.HT.01.01.TH.97 tanggal 28 Agustus 1997 dan telah didaftarkan dalam bukti register di Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Kodya Jakarta Selatan di bawah Nomor: 00031525551, serta telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor: 95 tanggal 27 November 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor: 5625 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian MPO”), akta telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah 
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Millenia Prosperindo Optima 
Nomor: 452 tanggal 16 November 2015, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta 
mana telah mendapat persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
AHU-0949338.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 15 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 
AHU-3600784.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2016 (selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat No. 452 tanggal 16 November 2015”). 
 
Maksud dan Tujuan 
 
Perdagangan hasil pertambangan (batu bara), perdagangan alat teknik/mekanikal, perdagangan hasil perkebunan 
kelapa sawit. 
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Permodalan 
 
Pada Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Pernyataan PT Millenia Prosperindo Optima Nomor: 1451 tanggal 27 
November 2014, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat 
persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
0002085.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 9 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0016848.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Februari 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 452 tanggal 16 
November 2015, struktur permodalan MPO adalah sebagai berikut: 

Pada Tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di 
Luar Rapat (Circular Resolution) PT Millenia Prosperindo Optima Nomor: 01 tanggal 4 Maret 2019, yang dibuat di hadapan 
Sukarmin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: 
AHU-AH.01.03-0130240 tanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036552.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 5 Maret 2019, susunan 
pemegang saham MPO adalah sebagai berikut: 

 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
(Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Celebes Artha Ventura 1.802.068 180.206.800.000 99,97 
Tn. Hendrick Kolonas 496 49.600.000 0,03 
Total 1.802.564 180.256.400.000 100,00 

 
 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham (Circulair Resolution) PT Millenia Prosperindo 
Optima Nomor: 401 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta 
mana telah  diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0788397 tanggal 14 
April 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor: AHU-2978401.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 14 April 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris GKB adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Modal Dasar : Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000 (empat 
juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah); 

Modal Ditempatkan  
 

: Rp 180.256.400.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh enam 
juta empat ratus ribu  Rupiah), terbagi atas 1.802.564 (satu juta delapan ratus dua 
ribu lima ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal 
sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); 

Modal Disetor : Rp 180.256.400.000,- (seratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh enam 
juta empat ratus ribu  Rupiah), terbagi atas 1.802.564 (satu juta delapan ratus dua 
ribu lima ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal 
sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). 
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DIREKSI  
Direktur Utama  :  Tn. Edwin 
Direktur   : Tn. Punjul Prabowo 
DEWAN KOMISARIS  
Komisaris   :  Tn. Arie Sinariono Baskoro Moeljadi 
 
 
C. PT SAPTADAYA BUMITAMA PERSADA (“SBP”)  
 
Keterangan Singkat 
 
SBP adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada Nomor:189 tanggal 31 Oktober 1997, yang dibuat dihadapan Irawan 
Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-4496.HT.01.01.TH.98 tanggal 30 April 1998, serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 10 tanggal 4 Februari 2000, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor: 592 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian SBP”),akta mana telah diubah beberapa kali, 
terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Saptadaya Bumitama Persada Nomor: 
114 tanggal 22 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana 
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
55309.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.10-18223 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0068768.AH.01.09.Tahun 
2009 tanggal 21 Oktober 2009 (selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 
22 Juli 2009”). 
 
Maksud dan Tujuan 
 
Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, 
percetakan, perbengkelan dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. 
 
Permodalan 
 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 22 Juli 2009, struktur permodalan GKB 
adalah sebagai berikut: 

Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000.000 (sepuluh 
juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu 
Rupiah); 

Modal Ditempatkan  
 

: Rp.7.546.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang 
terdiri dari 7.546.000 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu) saham; 

Modal Disetor : Rp.7.546.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang 
terdiri dari 7.546.000 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu) saham. 
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Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 22 Juli 2009, susunan pemegang 
saham SBP adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
(Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

Tn. Peter Djatmiko 7.536.000 7.536.000.000 99,87 
Ny. Bernadette Lidia Onnie 10.000 10.000.000 0,13 

Total 7.546.000 7.546.000.000 100,00 
 
 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Saptadaya Bumitama Persada Nomor: 224 tanggal 24 Juli 
2014, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di 
dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-23949.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0081405.40.80.2014 tanggal 13 Agustus 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBP adalah sebagai 
berikut: 

 

DIREKSI  

Direktur  :  Tn. Peter Djatmiko 

DEWAN KOMISARIS  

     Komisaris  :  Ny. Bernadette Lidia Onnie 

 
8. PERIZINAN 
 
1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) 
 

Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120202922661 tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik 
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, 
sebagai berikut: 
 
Nama KBLI : Industri Kabel Serat Optik, Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya, 

Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi 
Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, peralatan dan Perlengkapan 
lainnya, dan Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel 

Kode KBLI : 27310, 22230, 27320, 43211, 43212, 46599, dan 61100 
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API – P) 
Status Penanaman Modal : PMA 
 
NIB merupakan identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama 
Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti 
Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar 
Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan. 
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DIREKSI  
Direktur Utama  :  Tn. Edwin 
Direktur   : Tn. Punjul Prabowo 
DEWAN KOMISARIS  
Komisaris   :  Tn. Arie Sinariono Baskoro Moeljadi 
 
 
C. PT SAPTADAYA BUMITAMA PERSADA (“SBP”)  
 
Keterangan Singkat 
 
SBP adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada Nomor:189 tanggal 31 Oktober 1997, yang dibuat dihadapan Irawan 
Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-4496.HT.01.01.TH.98 tanggal 30 April 1998, serta telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 10 tanggal 4 Februari 2000, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor: 592 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian SBP”),akta mana telah diubah beberapa kali, 
terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Saptadaya Bumitama Persada Nomor: 
114 tanggal 22 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana 
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
55309.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.10-18223 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0068768.AH.01.09.Tahun 
2009 tanggal 21 Oktober 2009 (selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 
22 Juli 2009”). 
 
Maksud dan Tujuan 
 
Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, 
percetakan, perbengkelan dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. 
 
Permodalan 
 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 22 Juli 2009, struktur permodalan GKB 
adalah sebagai berikut: 

Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000.000 (sepuluh 
juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu 
Rupiah); 

Modal Ditempatkan  
 

: Rp.7.546.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang 
terdiri dari 7.546.000 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu) saham; 

Modal Disetor : Rp.7.546.000.000,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang 
terdiri dari 7.546.000 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu) saham. 
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Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 22 Juli 2009, susunan pemegang 
saham SBP adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
(Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

Tn. Peter Djatmiko 7.536.000 7.536.000.000 99,87 
Ny. Bernadette Lidia Onnie 10.000 10.000.000 0,13 

Total 7.546.000 7.546.000.000 100,00 
 
 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Saptadaya Bumitama Persada Nomor: 224 tanggal 24 Juli 
2014, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di 
dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor: AHU-23949.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0081405.40.80.2014 tanggal 13 Agustus 2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBP adalah sebagai 
berikut: 

 

DIREKSI  

Direktur  :  Tn. Peter Djatmiko 

DEWAN KOMISARIS  

     Komisaris  :  Ny. Bernadette Lidia Onnie 

 
8. PERIZINAN 
 
1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) 
 

Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120202922661 tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik 
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, 
sebagai berikut: 
 
Nama KBLI : Industri Kabel Serat Optik, Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya, 

Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi 
Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, peralatan dan Perlengkapan 
lainnya, dan Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel 

Kode KBLI : 27310, 22230, 27320, 43211, 43212, 46599, dan 61100 
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API – P) 
Status Penanaman Modal : PMA 
 
NIB merupakan identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama 
Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti 
Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar 
Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan. 
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2. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) 
  

Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 5 April 2019. Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan 
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada: 
 
Nama Perusahaan : PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. 
Nomor Induk Berusaha : 8120202922661 
Alamat Perusahaan : Gedung Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG,  
  Jalan Letjen Siswondo Parman Kaveling 22 – 24 
Nama KBLI : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya 
Kode KBLI : 46599 
Lokasi Usaha : Gedung Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, 
  Jalan Letjen Siswondo Parman Kaveling 22 – 24 
  Desa/Kelurahan : Palmerah 
  Kecamatan : Pal Merah 
  Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Barat 
  Provinsi : DKI Jakarta 
  
Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif. 
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-
undangan. 

 
3. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa ijin operasional: 
 

a. Izin Komersial/Operasional tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang 
merupakan komitmen Perseroan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau 
pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan, dengan 
rincian KBLI: 
 
Nama KBLI : Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya 
Kode KBLI : 22230 
 

b. Izin Komersial/Operasional tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang 
merupakan komitmen Perseroan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau 
pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan, dengan 
rincian KBLI: 
 
Nama KBLI : Industri Kabel Serat Optik 
Kode KBLI : 27310 
 

c. Izin Komersial/Operasional tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang 
merupakan komitmen Perseroan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau 
pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan, dengan 
rincian KBLI: 
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Nama KBLI : Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya 
Kode KBLI : 27320 

   
4. Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) 
 
 a.  Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia 

c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa 
Konstruksi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

 
Nama KBLI : Instalasi Listrik 
Kode KBLI : 43211 

 
 b.  Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia 

c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa 
Konstruksi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

 
Nama KBLI : Instalasi Telekomunikasi 
Kode KBLI : 43212 

 
5. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) 
  
 a. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha 
Industri kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

   
Nama KBLI : Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya 
Kode KBLI : 22230 
Lokasi Usaha : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. 3/1., E 3/2-1, E 3/2-2 

  Desa/Kelurahan : Kotasari  
  Kecamatan : Gerogol 
  Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 
  Provinsi : Banten 

 
Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.  

  Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
 b. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha 
Industri kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 
Nama KBLI : Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya 
Kode KBLI : 27320 
Lokasi Usaha : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. 3/1., E 3/2-1, E 3/2-2 

  Desa/Kelurahan : Kotasari  
  Kecamatan : Gerogol 
  Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 

     Provinsi : Banten 
 



7574

   

 
94 

 

2. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) 
  

Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 5 April 2019. Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan 
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada: 
 
Nama Perusahaan : PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. 
Nomor Induk Berusaha : 8120202922661 
Alamat Perusahaan : Gedung Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG,  
  Jalan Letjen Siswondo Parman Kaveling 22 – 24 
Nama KBLI : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya 
Kode KBLI : 46599 
Lokasi Usaha : Gedung Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, 
  Jalan Letjen Siswondo Parman Kaveling 22 – 24 
  Desa/Kelurahan : Palmerah 
  Kecamatan : Pal Merah 
  Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Barat 
  Provinsi : DKI Jakarta 
  
Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif. 
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-
undangan. 

 
3. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa ijin operasional: 
 

a. Izin Komersial/Operasional tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang 
merupakan komitmen Perseroan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau 
pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan, dengan 
rincian KBLI: 
 
Nama KBLI : Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya 
Kode KBLI : 22230 
 

b. Izin Komersial/Operasional tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang 
merupakan komitmen Perseroan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau 
pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan, dengan 
rincian KBLI: 
 
Nama KBLI : Industri Kabel Serat Optik 
Kode KBLI : 27310 
 

c. Izin Komersial/Operasional tanggal 26 September 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang 
merupakan komitmen Perseroan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau 
pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan, dengan 
rincian KBLI: 
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Nama KBLI : Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya 
Kode KBLI : 27320 

   
4. Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) 
 
 a.  Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia 

c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa 
Konstruksi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

 
Nama KBLI : Instalasi Listrik 
Kode KBLI : 43211 

 
 b.  Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia 

c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa 
Konstruksi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

 
Nama KBLI : Instalasi Telekomunikasi 
Kode KBLI : 43212 

 
5. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) 
  
 a. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha 
Industri kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

   
Nama KBLI : Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya 
Kode KBLI : 22230 
Lokasi Usaha : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. 3/1., E 3/2-1, E 3/2-2 

  Desa/Kelurahan : Kotasari  
  Kecamatan : Gerogol 
  Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 
  Provinsi : Banten 

 
Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.  

  Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
 b. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha 
Industri kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 
Nama KBLI : Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya 
Kode KBLI : 27320 
Lokasi Usaha : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. 3/1., E 3/2-1, E 3/2-2 

  Desa/Kelurahan : Kotasari  
  Kecamatan : Gerogol 
  Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 

     Provinsi : Banten 
 



76

   

 
96 

 

Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.  
  Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 
 
 c. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha 
Industri kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

   
Nama KBLI : Industri Kabel Serat Optik 
Kode KBLI : 27310 
Lokasi Usaha : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. 3/1., E 3/2-1, E 3/2-2 

  Desa/Kelurahan : Kotasari  
  Kecamatan : Gerogol 
  Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 

     Provinsi : Banten 
 
Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.  

  Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
6. Izin Usaha (Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan 

Informatika) 
 
Izin Usaha (Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan 
Informatika) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 
menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan 
Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 
 
Nama KBLI : Instalasi Listrik 
Kode KBLI : 43211 

  
 Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika ini 

BELUM berlaku efektif. 
 
7. Izin Lokasi 
 
 a.  Izin Lokasi tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai 
berikut: 

 
Lokasi yang Dimohon 
Alamat : Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG,  
  Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24, Kelurahan Palmerah,  
  Kecamatan Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 
Desa/Kelurahan : Palmerah 
Kecamatan : Palmerah 
Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Barat 
Provinsi : DKI Jakarta 
Luas Lahan : 275 m2 
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Rencana Kegiatan : Jasa pelaksana konstruksi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau 
telepon 

  Instalasi kabel listrik di darat (gedung dan fasilitas umum), di laut (antar 
pulau/platform) dan di udara (tiang) 

  Perdagangan besar mesin, kabel listrik, peralatan listrik, peralatan 
telekomunikasi, dll 

  Aktivitas telekomunikasi dengan kabel 
 

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif. 
  
 b.  Izin Lokasi tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai 
berikut: 

 
Lokasi yang Dimohon 
Alamat : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. E 3/1, E 3/2-1, E 3/2-2 
Desa/Kelurahan : Kotasari 
Kecamatan : Gerogol 
Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 
Provinsi : Banten 
Luas Lahan : 25.000 m2 
Rencana Kegiatan : Industri kabel optik 

  Pipa plastik kabel telekomunikasi, kabel listrik, air dan gas 
  Industri kabel power 
 

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif. 

8. Izin Lingkungan tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 
menerbitkan Izin Lingkungan kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 
 
Lokasi yang Dimohon 
Alamat : Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 

24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Adm. Jakarta 
Barat, DKI Jakarta 

 
Rencana Kegiatan : Jasa pelaksana konstruksi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau 

telepon 
 
Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah Perseroan melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan 
komitmen sesuai prasyarat Izin Lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING 
 
1. Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor: 543/I/PMA/1995 tanggal 13 Juli 1995 

memberikan persetujuan dan fasilitas penanaman modal asing kepada Perseroan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Industri Kabel 
Lokasi  : Kawasan Industri di Kabupaten Serang,  
  Jawa Barat 
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Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.  
  Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 
 
 c. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. 

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha 
Industri kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 

   
Nama KBLI : Industri Kabel Serat Optik 
Kode KBLI : 27310 
Lokasi Usaha : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. 3/1., E 3/2-1, E 3/2-2 

  Desa/Kelurahan : Kotasari  
  Kecamatan : Gerogol 
  Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 

     Provinsi : Banten 
 
Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif.  

  Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

 
6. Izin Usaha (Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan 

Informatika) 
 
Izin Usaha (Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan 
Informatika) tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 
menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan 
Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 
 
Nama KBLI : Instalasi Listrik 
Kode KBLI : 43211 

  
 Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika ini 

BELUM berlaku efektif. 
 
7. Izin Lokasi 
 
 a.  Izin Lokasi tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai 
berikut: 

 
Lokasi yang Dimohon 
Alamat : Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG,  
  Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24, Kelurahan Palmerah,  
  Kecamatan Palmerah, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 
Desa/Kelurahan : Palmerah 
Kecamatan : Palmerah 
Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Barat 
Provinsi : DKI Jakarta 
Luas Lahan : 275 m2 
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Rencana Kegiatan : Jasa pelaksana konstruksi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau 
telepon 

  Instalasi kabel listrik di darat (gedung dan fasilitas umum), di laut (antar 
pulau/platform) dan di udara (tiang) 

  Perdagangan besar mesin, kabel listrik, peralatan listrik, peralatan 
telekomunikasi, dll 

  Aktivitas telekomunikasi dengan kabel 
 

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif. 
  
 b.  Izin Lokasi tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai 
berikut: 

 
Lokasi yang Dimohon 
Alamat : Krakatau Industrial Estate Cilegon,  
  Jl. Eropa II, Kav. E 3/1, E 3/2-1, E 3/2-2 
Desa/Kelurahan : Kotasari 
Kecamatan : Gerogol 
Kabupaten/Kota : Kota Cilegon 
Provinsi : Banten 
Luas Lahan : 25.000 m2 
Rencana Kegiatan : Industri kabel optik 

  Pipa plastik kabel telekomunikasi, kabel listrik, air dan gas 
  Industri kabel power 
 

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif. 

8. Izin Lingkungan tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 
Penyelenggara Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 
menerbitkan Izin Lingkungan kepada Perseroan dengan rincian, inter alia, sebagai berikut: 
 
Lokasi yang Dimohon 
Alamat : Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 

24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Adm. Jakarta 
Barat, DKI Jakarta 

 
Rencana Kegiatan : Jasa pelaksana konstruksi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau 

telepon 
 
Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah Perseroan melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan 
komitmen sesuai prasyarat Izin Lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING 
 
1. Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor: 543/I/PMA/1995 tanggal 13 Juli 1995 

memberikan persetujuan dan fasilitas penanaman modal asing kepada Perseroan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Industri Kabel 
Lokasi  : Kawasan Industri di Kabupaten Serang,  
  Jawa Barat 
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Perseroan diberi izin penanaman modal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Perseroan mulai 
berproduksi secara komersial. Perseroan wajib menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman 
modal 6 (enam) bulan sekali (semester) disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk 
Laporan Semester I dan 31 Januari untuk Laporan Semester II. 
 

2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003 
Tentang Izin Usaha Industri yang memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Industri kabel listrik dan telepon 
Kantor Pusat : Wisma Millenia Lantai 4, Jalan MT. Haryono Kav. 16,  
  Jakarta 12810 
Lokasi Proyek : Kawasan Industri Krakatau Cilegon, Kota Cilegon, 
  Provinsi Banten 
Produksi yang diizinkan : 
Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun 
   Jenis produksi  KBLI Satuan Kapasitas 
Kabel Serat Optik 31300   Ton    1.200 
 
Pemasaran : 80% ekspor 
*Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor 
 
Perseroan wajib mengajukan izin perluasan jika melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas 
kapasitas terpasang. Izin Usaha Industri ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Perseroan 
berproduksi komersial bulan Desember 1996 sampai dengan bulan Desember 2026, dan berlaku untuk 
melakukan kegiatan pembelian/ penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang 
berlaku serta untuk pemakaian Gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha 
industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/ 
penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.  
 

3. Perluasan Usaha Penanaman Modal Nomor: 176/1/PPM/II/PMA/2012 tanggal 3 Desember 2012, yang 
dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetjuan sebagai Izin Usaha Perluasan 
Sementara penanaman modal sampai dengan Perseroan memperoleh Izin Usaha Perluasan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Perdagangan besar 
Lokasi Proyek : Kota Cilegon, Provinsi Banten 
Luas Tanah : Tidak menggunakan tanah/ sewa 
 
Produksi/ pemasaran per tahun : 
Produksi 
Jenis Barang/Jasa  KBLI Satuan     Kapasitas 
Distributor Utama 46691   US$ 12.500.000,00 
barang dagangan   (dua belas juta 
  a.l. kabel listrik,   lima ratus ribu) 
   kabel telepon 
 
Catatan: 
*Tidak diperkenankan melakukan perdagangan eceran (retailer) dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti 
ketentuan yang berlaku. 
 

4. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 786/1/IP/PMA/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh 
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Republik Indonesia 
memberikan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagai izin sementara sampai dengan Perseroan 
memperoleh Izin Usaha dengan rincian: 
 
Lokasi Proyek : Jalan Eropa II Kav. E3, Krakatau Industrial Estate Cilegon, 
  Kota Cilegon, Banten 
Rekomendasi/ Izin  : - 
Operasional  
Bidang Usaha : Industri pipa plastik dan perlengkapannya 
 
Produksi dan pemasaran per tahun 
Jenis Produksi/Jasa  KBLI Satuan   Kapasitas  Ekspor (%) 
       Pipa plastik 22230   Ton     10.000            0,00 
                               (sepuluh ribu) 
 
Catatan: 
*) Dalam hal menggunakan bahan baku berupa limbah plastik (plastic scraps) harus berupa limbah pilihan 
(selected scraps) dan mengikuti ketentuan yang berlaku. 
Fasilitas Penanaman Modal yang diberikan kepada Perseroan adalah fasilitas pembebasan bea masuk atas 
pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian 
fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan. 
 
Perseroan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan periode pelaporan: 
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan; 
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan; 
c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan; 
d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. 
 

5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1351/1/IU/PMA/2013 tanggal 16 Desember 
2013 Tentang Izin Usaha Industri yang memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Industri pipa plastik dan perlengkapannya 
Nomor Perusahaan : 7126 
Kantor Pusat : Wisma Millenia Lantai 4, Jalan MT. Haryono Kav. 16,  
  RT 010/ RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta 

Selatan 12810 
Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa II Kav. E3, Kota Cilegon, 

Provinsi Banten 
 
Jenis dan kapasitas produksi terpasang/ jenis jasa per tahun 
 
Jenis Barang/Jasa  KBLI Satuan    Kapasitas   
     Pipa plastik 22230   Ton      10.000   
   (sepuluh ribu) 
 
Catatan: 
*)  - Perseroan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pipa plastik dan 

perlengkapannya; 
 - Dalam hal menggunakan bahan baku berupa limbah plastik (plastic scraps) harus berupa limbah 

pilihan (selected scraps) dan mengikuti ketentuan yang berlaku. 
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Perseroan diberi izin penanaman modal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Perseroan mulai 
berproduksi secara komersial. Perseroan wajib menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman 
modal 6 (enam) bulan sekali (semester) disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk 
Laporan Semester I dan 31 Januari untuk Laporan Semester II. 
 

2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003 
Tentang Izin Usaha Industri yang memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Industri kabel listrik dan telepon 
Kantor Pusat : Wisma Millenia Lantai 4, Jalan MT. Haryono Kav. 16,  
  Jakarta 12810 
Lokasi Proyek : Kawasan Industri Krakatau Cilegon, Kota Cilegon, 
  Provinsi Banten 
Produksi yang diizinkan : 
Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun 
   Jenis produksi  KBLI Satuan Kapasitas 
Kabel Serat Optik 31300   Ton    1.200 
 
Pemasaran : 80% ekspor 
*Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor 
 
Perseroan wajib mengajukan izin perluasan jika melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas 
kapasitas terpasang. Izin Usaha Industri ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak Perseroan 
berproduksi komersial bulan Desember 1996 sampai dengan bulan Desember 2026, dan berlaku untuk 
melakukan kegiatan pembelian/ penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang 
berlaku serta untuk pemakaian Gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha 
industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/ 
penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.  
 

3. Perluasan Usaha Penanaman Modal Nomor: 176/1/PPM/II/PMA/2012 tanggal 3 Desember 2012, yang 
dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetjuan sebagai Izin Usaha Perluasan 
Sementara penanaman modal sampai dengan Perseroan memperoleh Izin Usaha Perluasan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Perdagangan besar 
Lokasi Proyek : Kota Cilegon, Provinsi Banten 
Luas Tanah : Tidak menggunakan tanah/ sewa 
 
Produksi/ pemasaran per tahun : 
Produksi 
Jenis Barang/Jasa  KBLI Satuan     Kapasitas 
Distributor Utama 46691   US$ 12.500.000,00 
barang dagangan   (dua belas juta 
  a.l. kabel listrik,   lima ratus ribu) 
   kabel telepon 
 
Catatan: 
*Tidak diperkenankan melakukan perdagangan eceran (retailer) dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti 
ketentuan yang berlaku. 
 

4. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 786/1/IP/PMA/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh 
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Republik Indonesia 
memberikan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagai izin sementara sampai dengan Perseroan 
memperoleh Izin Usaha dengan rincian: 
 
Lokasi Proyek : Jalan Eropa II Kav. E3, Krakatau Industrial Estate Cilegon, 
  Kota Cilegon, Banten 
Rekomendasi/ Izin  : - 
Operasional  
Bidang Usaha : Industri pipa plastik dan perlengkapannya 
 
Produksi dan pemasaran per tahun 
Jenis Produksi/Jasa  KBLI Satuan   Kapasitas  Ekspor (%) 
       Pipa plastik 22230   Ton     10.000            0,00 
                               (sepuluh ribu) 
 
Catatan: 
*) Dalam hal menggunakan bahan baku berupa limbah plastik (plastic scraps) harus berupa limbah pilihan 
(selected scraps) dan mengikuti ketentuan yang berlaku. 
Fasilitas Penanaman Modal yang diberikan kepada Perseroan adalah fasilitas pembebasan bea masuk atas 
pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian 
fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan. 
 
Perseroan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan periode pelaporan: 
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan; 
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan; 
c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan; 
d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. 
 

5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1351/1/IU/PMA/2013 tanggal 16 Desember 
2013 Tentang Izin Usaha Industri yang memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan dengan rincian: 
 
Bidang Usaha : Industri pipa plastik dan perlengkapannya 
Nomor Perusahaan : 7126 
Kantor Pusat : Wisma Millenia Lantai 4, Jalan MT. Haryono Kav. 16,  
  RT 010/ RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta 

Selatan 12810 
Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa II Kav. E3, Kota Cilegon, 

Provinsi Banten 
 
Jenis dan kapasitas produksi terpasang/ jenis jasa per tahun 
 
Jenis Barang/Jasa  KBLI Satuan    Kapasitas   
     Pipa plastik 22230   Ton      10.000   
   (sepuluh ribu) 
 
Catatan: 
*)  - Perseroan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pipa plastik dan 

perlengkapannya; 
 - Dalam hal menggunakan bahan baku berupa limbah plastik (plastic scraps) harus berupa limbah 

pilihan (selected scraps) dan mengikuti ketentuan yang berlaku. 
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Investasi 
Modal Tetap 
1) Pembelian dan Pematangan : US$      0,00 
     Tanah   
2) Bangunan/ Gedung : US$         750.000,00 
3) Mesin Peralatan : US$         950.000,00 
4) Lain-lain : US$         318.000,00 
     Sub Jumlah : US$      2.018.000,00 
Modal Kerja (untuk 1 turn over) : US$      4.500.000,00  
Jumlah Nilai Investasi : US$      6.518.000,00 
 
Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa II Kav. E3, 

Kota Cilegon, Provinsi Banten 
Luas Tanah : Menggunakan tanah proyek terdahulu 
 
Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) 
bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut: 
- Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan; 
- Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
 
Izin Usaha Industri Perseroan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama Perseroan masih 
melakukan kegiatan usaha. Izin Usaha Industri ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/ 
penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan untuk pemakaian gudang 
atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompek usaha yang bersangkutan. 
 

6. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 4491/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 6 Desember 2016 
(Nomor Perusahaan: 7126), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Prinsip Perubahan sehubungan dengan Keputusan 
Para Pemegang Saham Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia yang dimuat dalam Akta Nomor: 4 tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya 
S.H., sebagai pengganti Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si di Jakarta yang memuat data perubahan 
sebagai berikut: 

 

 

KETENTUAN SEMULA MENJADI 
Alamat Perseroan 
a. Alamat Kantor Pusat 
 
 
 
 
 
b. Kabupaten/ Kota 

 
 

c. Provinsi 
 

d. Telepon 
 
e. Faksimili 
 
f. Email 

 

 
Wisma Millenia Lantai 4, Jalan 
MT. Haryono Kav. 16, RT 010/ 
RW 005, Kelurahan Tebet Barat, 
Kecamatan Tebet 
 
 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan 12810 
 
DKI Jakarta 
 
(021) 8310212 
 
(021) 8310217 
 
pfwibawa@ccsi.co.id 

 
Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit 
EFG, Jalan Jend. S. Parman Kav. 
22-24, RT 001/ RW 004, Kelurahan 
Palmerah, Kecamatan Palmerah 
 
 
Kota Administrasi Jakarta Barat 
11480 
 
DKI Jakarta 
 
(021) 29865963 
 
(021) 29865984 
 
irwina@ccsi.co.id 
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7. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor: 295/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 22 Juni 2017 (Nomor 
Perusahaan: 7126), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Prinsip Perluasan sebagai izin sementara sampai dengan 
perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan dengan rincian: 
 
Alamat Kantor Pusat : Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG,  
  Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24 RT 001/ RW 004, 

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,  
  Kota Jakarta Barat 11480 
 
Alamat Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa Kav. E3, 

Kota Cilegon, Provinsi Banten 
 
Catatan: 
Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi. 
 
Lokasi berada dalam satu hamparan dengan lokasi sebelumnya sesuai Izin Usaha Industri Nomor 
255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003, tidak ada investasi penggunaan tanah untuk proyek perluasan ini.  
 
Rekomendasi/ Izin Operasional : - 
 
Bidang Usaha : Industri kabel serat optik serta kabel listrik dan elektronik 

lainnya 
 
Produksi dan Pemasaran per tahun 
 
 
Jenis Produksi/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Ekspor (%) Ket. 
- Kabel Serat Optik 27310 KM 34.000 20,00 Setara 

   (tiga puluh  2.285 Ton 
   empat ribu)   

- Kabel Power 27320 KM 400 20,00 Setara 
   (empat ratus)  3.100 Ton 

 
Perkiraan nilai ekspor : US$ 3.400.000,00 
per tahun  
 
Modal Tetap 
1) Pembelian dan Pematangan : US$      2.734.000,00 
     Tanah   
2) Bangunan/ Gedung : US$      1.000.000,00 
3) Mesin Peralatan : US$      1.534.000,00 
4) Lain-lain : US$         200.000,00 
     Sub Jumlah : US$      2.734.000,00 
Modal Kerja (untuk 1 turn over) : US$      4.600.000,00  
Jumlah Nilai Investasi : US$      7.334.000,00 
 
Lua Tanah : 0 M2 

 
Tenaga Kerja Indonesia : 200 orang (170 L/ 30 P) 
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Investasi 
Modal Tetap 
1) Pembelian dan Pematangan : US$      0,00 
     Tanah   
2) Bangunan/ Gedung : US$         750.000,00 
3) Mesin Peralatan : US$         950.000,00 
4) Lain-lain : US$         318.000,00 
     Sub Jumlah : US$      2.018.000,00 
Modal Kerja (untuk 1 turn over) : US$      4.500.000,00  
Jumlah Nilai Investasi : US$      6.518.000,00 
 
Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa II Kav. E3, 

Kota Cilegon, Provinsi Banten 
Luas Tanah : Menggunakan tanah proyek terdahulu 
 
Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) 
bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut: 
- Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan; 
- Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
 
Izin Usaha Industri Perseroan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama Perseroan masih 
melakukan kegiatan usaha. Izin Usaha Industri ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/ 
penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan untuk pemakaian gudang 
atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompek usaha yang bersangkutan. 
 

6. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 4491/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 6 Desember 2016 
(Nomor Perusahaan: 7126), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Prinsip Perubahan sehubungan dengan Keputusan 
Para Pemegang Saham Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems 
Indonesia yang dimuat dalam Akta Nomor: 4 tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya 
S.H., sebagai pengganti Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si di Jakarta yang memuat data perubahan 
sebagai berikut: 

 

 

KETENTUAN SEMULA MENJADI 
Alamat Perseroan 
a. Alamat Kantor Pusat 
 
 
 
 
 
b. Kabupaten/ Kota 

 
 

c. Provinsi 
 

d. Telepon 
 
e. Faksimili 
 
f. Email 

 

 
Wisma Millenia Lantai 4, Jalan 
MT. Haryono Kav. 16, RT 010/ 
RW 005, Kelurahan Tebet Barat, 
Kecamatan Tebet 
 
 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan 12810 
 
DKI Jakarta 
 
(021) 8310212 
 
(021) 8310217 
 
pfwibawa@ccsi.co.id 

 
Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit 
EFG, Jalan Jend. S. Parman Kav. 
22-24, RT 001/ RW 004, Kelurahan 
Palmerah, Kecamatan Palmerah 
 
 
Kota Administrasi Jakarta Barat 
11480 
 
DKI Jakarta 
 
(021) 29865963 
 
(021) 29865984 
 
irwina@ccsi.co.id 
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7. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor: 295/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 22 Juni 2017 (Nomor 
Perusahaan: 7126), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Prinsip Perluasan sebagai izin sementara sampai dengan 
perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan dengan rincian: 
 
Alamat Kantor Pusat : Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG,  
  Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24 RT 001/ RW 004, 

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,  
  Kota Jakarta Barat 11480 
 
Alamat Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa Kav. E3, 

Kota Cilegon, Provinsi Banten 
 
Catatan: 
Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi. 
 
Lokasi berada dalam satu hamparan dengan lokasi sebelumnya sesuai Izin Usaha Industri Nomor 
255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003, tidak ada investasi penggunaan tanah untuk proyek perluasan ini.  
 
Rekomendasi/ Izin Operasional : - 
 
Bidang Usaha : Industri kabel serat optik serta kabel listrik dan elektronik 

lainnya 
 
Produksi dan Pemasaran per tahun 
 
 
Jenis Produksi/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Ekspor (%) Ket. 
- Kabel Serat Optik 27310 KM 34.000 20,00 Setara 

   (tiga puluh  2.285 Ton 
   empat ribu)   

- Kabel Power 27320 KM 400 20,00 Setara 
   (empat ratus)  3.100 Ton 

 
Perkiraan nilai ekspor : US$ 3.400.000,00 
per tahun  
 
Modal Tetap 
1) Pembelian dan Pematangan : US$      2.734.000,00 
     Tanah   
2) Bangunan/ Gedung : US$      1.000.000,00 
3) Mesin Peralatan : US$      1.534.000,00 
4) Lain-lain : US$         200.000,00 
     Sub Jumlah : US$      2.734.000,00 
Modal Kerja (untuk 1 turn over) : US$      4.600.000,00  
Jumlah Nilai Investasi : US$      7.334.000,00 
 
Lua Tanah : 0 M2 

 
Tenaga Kerja Indonesia : 200 orang (170 L/ 30 P) 
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Permodalan 
Sumber Pembiayaan 
1) Modal Sendiri : US$      0,00  
2) Laba ditanam kembali : US$         734.000,00 
3) Pinjaman  
     Pinjaman Luar Negeri : US$                    0,00 
     Pinjaman Dalam Negeri : US$      6.600.000,00 
    Jumlah Sumber Pembiayaan : US$      7.334.000,00 
 
Modal Perseroan 
1) Modal Dasar : US$     5.690.000,00 
2) Modal Ditempatkan : US$     5.690.000,00 
3) Modal Disetor : US$     5.690.000,00 
 
 
Penyertaan Dalam Modal Perseroan 
 
No Pemegang Saham % Negara Asal Nilai Nominal Saham (US$) 
Peserta Asing 53,43   
- Communication Cable System 

International Limited 
53,43 Malaysia 3.040.000,00 

Peserta Indonesia 46,57   
- PT Millenia Prosperindo Optima 

NPWP: 
01.810.443.0-015.000 

25,48 Indonesia 1.450.000,00 

- PT Saptadaya Bumitama Persada 
NPWP: 
01.859.711.2-015.000 

21,09 Indonesia 1.200.000,00 

Jumlah 100  5.690.000,00 
 
Fasilitas Penanaman Modal yang diberikan kepada Perseroan adalah fasilitas pembebasan bea masuk atas 
pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian 
fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan. 
 
Perseroan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan periode pelaporan: 
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan; 
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; 
c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang 

bersangkutan; 
d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. 
 

8. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 3150/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 30 Agustus 2017 
(Nomor Perusahaan: 7126), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Prinsip Perubahan sehubungan dengan Keputusan 
Para Pemegang Saham Perseroan (Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham) yang antara lain 
menyepakati perubahan penyertaan modal Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh wakil 
pemegang saham tanggal 15 Agustus 2017 yang memuat data perubahan sebagai berikut: 
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KETENTUAN SEMULA MENJADI 
Penyertaan Dalam Modal Perseroan 
g. Asing (2,46%) 

- Communication Cable System 
International Limited (Malaysia 
2,46%) 

h. Indonesia (97,54%) 
- PT Grahatama Kreasibaru 

NPWP:  
01.717.924.3-015.000 
(50,97%) 

- PT Millenia Prosperindo Optima 
NPWP: 
01.810.443.0-015.000 
(25,48%) 

- PT Saptadaya Bumitama Persada 
NPWP: 
01.859.711.2-015.000 
(21,09%) 

 
US$ 3.040.000,00 
 
 
 
 
US$ 0,00 
 
 
 
US$ 1.450.000,00 
 
 
 
 
US$ 1.200.000,00 

 
US$        140.000,00 
 
 
 
 
US$ 2.900.000,00 
 
 
 
US$ 1.450.000,00 
 
 
 
 
US$ 1.200.000,00 
 

Jumlah US$ 5.690.000,00 US$ 5.690.000,00 
 

9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14/1/IU-PL/PMA/2018 tanggal 9 April 2018 
Tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing yang memberikan Izin Perluasan kepada Perseroan 
dengan rincian: 
 
IUI : 1.  Nomor 255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003 
  2. Nomor 1351/1/IU/PMA/2013 tanggal 16 Desember 2013 
 
Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa II Kav. E3,  
  Kota Cilegon, Provinsi Banten 
KBLI : Nomor: 27310 
  Industri Kabel Serat Optik 
  (KBLI tahun 2015) 
 
Untuk melakukan kegiatan Industri dengan Kapasitas terpasang sebagai berikut: 
 
No Komoditi Industri      Kapasitas Terpasang/Tahun 
 
1 Kabel Serat Optik  34.425  KM 

(tiga puluh empat ribu empat 
ratus dua puluh lima) 

 
Catatan: 
a) - Setara dengan 2.313,63 ton; 
 - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor; 
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri kabel serat optik 
 
Nilai Investasi (tidak termasuk  : US$ 4.818.903,00 
investasi modal kerja)  
 
Tenaga Kerja Indonesia  : 168 orang (150 L / 18 P) 
 
Penggunaan Tanah : 0 M2 

 

Catatan: 
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Permodalan 
Sumber Pembiayaan 
1) Modal Sendiri : US$      0,00  
2) Laba ditanam kembali : US$         734.000,00 
3) Pinjaman  
     Pinjaman Luar Negeri : US$                    0,00 
     Pinjaman Dalam Negeri : US$      6.600.000,00 
    Jumlah Sumber Pembiayaan : US$      7.334.000,00 
 
Modal Perseroan 
1) Modal Dasar : US$     5.690.000,00 
2) Modal Ditempatkan : US$     5.690.000,00 
3) Modal Disetor : US$     5.690.000,00 
 
 
Penyertaan Dalam Modal Perseroan 
 
No Pemegang Saham % Negara Asal Nilai Nominal Saham (US$) 
Peserta Asing 53,43   
- Communication Cable System 

International Limited 
53,43 Malaysia 3.040.000,00 

Peserta Indonesia 46,57   
- PT Millenia Prosperindo Optima 

NPWP: 
01.810.443.0-015.000 

25,48 Indonesia 1.450.000,00 

- PT Saptadaya Bumitama Persada 
NPWP: 
01.859.711.2-015.000 

21,09 Indonesia 1.200.000,00 

Jumlah 100  5.690.000,00 
 
Fasilitas Penanaman Modal yang diberikan kepada Perseroan adalah fasilitas pembebasan bea masuk atas 
pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian 
fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan. 
 
Perseroan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan periode pelaporan: 
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan; 
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; 
c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang 

bersangkutan; 
d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. 
 

8. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 3150/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 30 Agustus 2017 
(Nomor Perusahaan: 7126), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Prinsip Perubahan sehubungan dengan Keputusan 
Para Pemegang Saham Perseroan (Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham) yang antara lain 
menyepakati perubahan penyertaan modal Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh wakil 
pemegang saham tanggal 15 Agustus 2017 yang memuat data perubahan sebagai berikut: 
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KETENTUAN SEMULA MENJADI 
Penyertaan Dalam Modal Perseroan 
g. Asing (2,46%) 

- Communication Cable System 
International Limited (Malaysia 
2,46%) 

h. Indonesia (97,54%) 
- PT Grahatama Kreasibaru 

NPWP:  
01.717.924.3-015.000 
(50,97%) 

- PT Millenia Prosperindo Optima 
NPWP: 
01.810.443.0-015.000 
(25,48%) 

- PT Saptadaya Bumitama Persada 
NPWP: 
01.859.711.2-015.000 
(21,09%) 

 
US$ 3.040.000,00 
 
 
 
 
US$ 0,00 
 
 
 
US$ 1.450.000,00 
 
 
 
 
US$ 1.200.000,00 

 
US$        140.000,00 
 
 
 
 
US$ 2.900.000,00 
 
 
 
US$ 1.450.000,00 
 
 
 
 
US$ 1.200.000,00 
 

Jumlah US$ 5.690.000,00 US$ 5.690.000,00 
 

9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14/1/IU-PL/PMA/2018 tanggal 9 April 2018 
Tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing yang memberikan Izin Perluasan kepada Perseroan 
dengan rincian: 
 
IUI : 1.  Nomor 255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003 
  2. Nomor 1351/1/IU/PMA/2013 tanggal 16 Desember 2013 
 
Lokasi Proyek : Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Eropa II Kav. E3,  
  Kota Cilegon, Provinsi Banten 
KBLI : Nomor: 27310 
  Industri Kabel Serat Optik 
  (KBLI tahun 2015) 
 
Untuk melakukan kegiatan Industri dengan Kapasitas terpasang sebagai berikut: 
 
No Komoditi Industri      Kapasitas Terpasang/Tahun 
 
1 Kabel Serat Optik  34.425  KM 

(tiga puluh empat ribu empat 
ratus dua puluh lima) 

 
Catatan: 
a) - Setara dengan 2.313,63 ton; 
 - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor; 
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri kabel serat optik 
 
Nilai Investasi (tidak termasuk  : US$ 4.818.903,00 
investasi modal kerja)  
 
Tenaga Kerja Indonesia  : 168 orang (150 L / 18 P) 
 
Penggunaan Tanah : 0 M2 

 

Catatan: 
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b) Lokasi proyek berada pada satu area yang sama dengan proyek sebelumnya yang telah diterbitkan 
dengan Izin Usaha Industri Nomor 255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003. 

 
Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
Perseroan telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir kali untuk periode Triwulan 4 
(empat) Tahun 2018 atas: 
1. Izin Nomor 295/1/IP-PL/PMA/2017 dengan Nomor Laporan LK349491 tanggal 7 Januari 2019; 
2. Izin Nomor 1351/1/IU/PMA/2013 dengan Nomor Laporan LK350325 tanggal 7 Januari 2019; 
3. Izin Nomor 255/T/INDUSTRI/2003 dengan Nomor Laporan LK350386 tanggal 7 Januari 2019; dan 
4. Izin Nomor 14/1/IU-PL/PMA/2018 dengan Nomor Laporan LK345577 tanggal 3 Januari 2019. 
 
 

9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut: 
 
A. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI  

 
Perseroan memiliki tanah-tanah sebagai berikut: 

No No 
Sertifikat 

Luas Tanah 
(M2) Letak Tercatat Atas 

Nama 
Jangka 
Waktu Keterangan 

1 Sertifikat 
Hak Guna 
Bangunan 
(“SHGB”)  
Nomor: 
662 

15.000 Desa Kotasari, 
Kecamatan Pulo 
Merak, 
KotaMadya 
Cilegon, Banten  

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia  

24 tahun 
terhitung 
dari 06 
November 
2001 

 

2 SHGB 
Nomor: 
1985 

10.252 Kelurahan 
Kotasari, 
Kecamatan 
Gerogol, Kota 
Cilegon, Banten 

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

40 tahun 
terhitung 
sejak 26 
Juni 2014  

 

3 SHGB 
Nomor: 
257 

120 Kelurahan 
Sukmajaya, 
Kecamatan 
Jombang, Kota 
Cilegon, Banten 

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

 Sedang 
dalam proses 
perpanjangan 
hak guna 
bangunan 
berdasarkan 
Tanda 
Terima 
Berkas 
Dokumen 
Kantor 
Pertanahan 
Kota Cilegon 
dengan 
Nomor 
Berkas 
Permohonan 
3429/2019 
dan 
3430/2019, 
keduanya 
tanggal       
28 Februari 

4 SHGB 
Nomor: 
297 

120 Kelurahan 
Sukmajaya, 
Kecamatan 
Jombang, Kota 
Cilegon, Banten 

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia 
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2019 dengan 
nama 
pemohon 
yaitu Didi 
Hadi 
Purwanto 
selaku 
General 
Manager HR 
and GA 
Perseroan 

 
Keterangan: 
 
a. Kepemilikan terhadap tanah SHGB Nomor: 662 merupakan pengganti dari Hak Guna Bangunan 

Nomor 466/Kotasari yang diperoleh berdasarkan Surat Permohonan Nomor 1652/II/2001 tanggal 6 
November 2001.  

 
b. Tanah dengan SHGB Nomor: 1985 merupakan tanah Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas 

Sertifikat Hak pengelolaan Nomor: 01/Kotasari. Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat 
Keputusan Kakantah Kota Cilegon Nomor 19/HGB/BPN-36.72/2014 tanggal 22 April 2014.  

 
 
B. BANGUNAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA 
 

Perseroan memiliki bangunan-bangunan yang dibuktikan dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan, yaitu: 
 
a. i. Bangunan Industri Kabel Serat Optik 

 
Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Bangunan Nomor: 647/SK.2.153/SIMB/PB/1996 
ditetapkan tanggal 30 November 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Usaha 
Industri Kabel Serat Optik Lokasi Kawasan Industrial Estate Cilegon Desa Kotasari Kecamatan 
Pulo Merak Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Bagi Saudara Ir. Suryono Limputra yang 
bertindak untuk dan atas nama PT Siemens Kabel Optik, dengan memperhatikan (i) Surat 
Menteri Dalam Negeri Nomor: 103/HPL/DA/1982 tanggal 24 Desember 1982 tentang Hak 
Pengelolaan atas bidang tanah kepada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon Desa Wanasari 
Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Daerah Tingkat II Serang; (ii) Sertifikat Tanah Hak 
Pengelolaan Nomor: 1 Tahun 1983 seluas + 6.107.500 M2 Lokasi Desa Wanasari Kecamatan 
Pulo Merak atas nama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon; dan (iii) Surat Persetujuan 
Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 543/I/PMA/1995 tanggal 3 Oktober 1995 atas 
nama PT Siemens Kabel Optik seluas + 15.000 M2, yang memutuskan sebagai berikut: 
 
(1) Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada: 
 
 Nama    :  Ir. Suryono Limputra 

    Yang bertindak untuk dan atas nama 
    PT Siemens Kabel Optik 

Alamat  :  Kawasan Industri Estate Cilegon 
Untuk :  Mendirikan Bangunan Industri Kabel Serat Optik 
Lokasi Bangunan : Desa Kotasari Kecamatan Pulo Merak 

 Kabupaten Daerah Tingkat II Serang 
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b) Lokasi proyek berada pada satu area yang sama dengan proyek sebelumnya yang telah diterbitkan 
dengan Izin Usaha Industri Nomor 255/T/INDUSTRI/2003 tanggal 9 Juli 2003. 

 
Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
Perseroan telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir kali untuk periode Triwulan 4 
(empat) Tahun 2018 atas: 
1. Izin Nomor 295/1/IP-PL/PMA/2017 dengan Nomor Laporan LK349491 tanggal 7 Januari 2019; 
2. Izin Nomor 1351/1/IU/PMA/2013 dengan Nomor Laporan LK350325 tanggal 7 Januari 2019; 
3. Izin Nomor 255/T/INDUSTRI/2003 dengan Nomor Laporan LK350386 tanggal 7 Januari 2019; dan 
4. Izin Nomor 14/1/IU-PL/PMA/2018 dengan Nomor Laporan LK345577 tanggal 3 Januari 2019. 
 
 

9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut: 
 
A. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI  

 
Perseroan memiliki tanah-tanah sebagai berikut: 

No No 
Sertifikat 

Luas Tanah 
(M2) Letak Tercatat Atas 

Nama 
Jangka 
Waktu Keterangan 

1 Sertifikat 
Hak Guna 
Bangunan 
(“SHGB”)  
Nomor: 
662 

15.000 Desa Kotasari, 
Kecamatan Pulo 
Merak, 
KotaMadya 
Cilegon, Banten  

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia  

24 tahun 
terhitung 
dari 06 
November 
2001 

 

2 SHGB 
Nomor: 
1985 

10.252 Kelurahan 
Kotasari, 
Kecamatan 
Gerogol, Kota 
Cilegon, Banten 

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

40 tahun 
terhitung 
sejak 26 
Juni 2014  

 

3 SHGB 
Nomor: 
257 

120 Kelurahan 
Sukmajaya, 
Kecamatan 
Jombang, Kota 
Cilegon, Banten 

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

 Sedang 
dalam proses 
perpanjangan 
hak guna 
bangunan 
berdasarkan 
Tanda 
Terima 
Berkas 
Dokumen 
Kantor 
Pertanahan 
Kota Cilegon 
dengan 
Nomor 
Berkas 
Permohonan 
3429/2019 
dan 
3430/2019, 
keduanya 
tanggal       
28 Februari 

4 SHGB 
Nomor: 
297 

120 Kelurahan 
Sukmajaya, 
Kecamatan 
Jombang, Kota 
Cilegon, Banten 

PT Communication 
Cable Systems 
Indonesia 
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2019 dengan 
nama 
pemohon 
yaitu Didi 
Hadi 
Purwanto 
selaku 
General 
Manager HR 
and GA 
Perseroan 

 
Keterangan: 
 
a. Kepemilikan terhadap tanah SHGB Nomor: 662 merupakan pengganti dari Hak Guna Bangunan 

Nomor 466/Kotasari yang diperoleh berdasarkan Surat Permohonan Nomor 1652/II/2001 tanggal 6 
November 2001.  

 
b. Tanah dengan SHGB Nomor: 1985 merupakan tanah Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas 

Sertifikat Hak pengelolaan Nomor: 01/Kotasari. Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat 
Keputusan Kakantah Kota Cilegon Nomor 19/HGB/BPN-36.72/2014 tanggal 22 April 2014.  

 
 
B. BANGUNAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA 
 

Perseroan memiliki bangunan-bangunan yang dibuktikan dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan, yaitu: 
 
a. i. Bangunan Industri Kabel Serat Optik 

 
Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Bangunan Nomor: 647/SK.2.153/SIMB/PB/1996 
ditetapkan tanggal 30 November 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Usaha 
Industri Kabel Serat Optik Lokasi Kawasan Industrial Estate Cilegon Desa Kotasari Kecamatan 
Pulo Merak Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Bagi Saudara Ir. Suryono Limputra yang 
bertindak untuk dan atas nama PT Siemens Kabel Optik, dengan memperhatikan (i) Surat 
Menteri Dalam Negeri Nomor: 103/HPL/DA/1982 tanggal 24 Desember 1982 tentang Hak 
Pengelolaan atas bidang tanah kepada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon Desa Wanasari 
Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Daerah Tingkat II Serang; (ii) Sertifikat Tanah Hak 
Pengelolaan Nomor: 1 Tahun 1983 seluas + 6.107.500 M2 Lokasi Desa Wanasari Kecamatan 
Pulo Merak atas nama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon; dan (iii) Surat Persetujuan 
Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 543/I/PMA/1995 tanggal 3 Oktober 1995 atas 
nama PT Siemens Kabel Optik seluas + 15.000 M2, yang memutuskan sebagai berikut: 
 
(1) Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada: 
 
 Nama    :  Ir. Suryono Limputra 

    Yang bertindak untuk dan atas nama 
    PT Siemens Kabel Optik 

Alamat  :  Kawasan Industri Estate Cilegon 
Untuk :  Mendirikan Bangunan Industri Kabel Serat Optik 
Lokasi Bangunan : Desa Kotasari Kecamatan Pulo Merak 

 Kabupaten Daerah Tingkat II Serang 
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Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
- Garis sempadan Bangunan yang diijinkan: 

Sempadan Bangunan :  25,00 M2 dari as jalan 
Sempadan Pagar :   8,00 M2 dari as jalan 
 

- Luas Bangunan terdiri dari: 
 Kantor dan kantin: 

Lantai I :    270,00 M2 

Lantai II :    270,00 M2 

Factory/ Induk : 3.834,00 M2 
 Kanopi/ Teras samping :      84,00 M2  
 Kanopi/ Teras depan :      42,00 M2 
 Compressor :    114,00 M2 
 Pos Jaga :      12,00 M2 

 
- Bangunan Sarana terdiri dari: 
 Jl. Masuk dan storage : 5.186,80 M2 
 Pagar :    509,40 M2 
 Saluran :    620,00 M2  

 
Tidak diperkenankan membuat pagar tembok melebihi tinggi 1,30 M2 di depan 
sepanjang jalan, tinggi pagar di atas ketentuan ini dibuat tembus pandang, di 
depannya ditanami tanaman hias atau pagar hidup. 
Pagar tembok pada bagian samping sampai batas garis sempadan bangunan dan 
di belakang bangunan diperkenankan memasang pagar tembok maksimum tinggi 
2,00 M2. 
Pembuangan air kotor atau limbah atau yang mengandung bahan kimia harus 
dilakukan proses Netralisasi, sehingga air limbah yang mengalir sudah bebas dari 
polusi atau pencemaran. 
Senantiasa menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi pihak lain. 
Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan 
rapih termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta 
sedikitnya setahun sekali mengecat bangunan bagian luar dan pagar serta 
menyediakan dan menggunakan tempat-tempat sampah menurut bentuk dan 
ukuran yang disesuaikan. 
Mentaati perbandingan penggunaan tanah sesuai dengan rencana proyek yang 
akan dibangun, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
berdasarkan Surat Keputusan Ijin Lokasi yang diterbitkan. 
 

(2) Bahwa pemegang Ijin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan 
Peraturan Perundangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa 
Barat dan atau Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Serang. 

 
(3) Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan harus sesuai 

dengan ketentuan dalam surat Ijin ini. 
 
(4) Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: 

a. Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam surat Ijin ini; 

b. Belum dilaksanakan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau berganti dan tidak dilanjutkan; 

c. Penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya. 
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(5) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari 
terdapat kekeliruan di dalamnya. 

 
ii. Bangunan Industri Kabel Serat Optik (Tambahan) 

 
Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 647/SK.1183/IMB/DTK/2012 ditetapkan tanggal 6 
Agustus 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Industri Fiber Optik Kabel 
Lokasi Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Untuk dan Atas Nama PT 
Communication Cable Systems Indonesia, yang memutuskan sebagai berikut: 
 
(1) Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada: 
 
 Nama    :  Adhy Setiadharma 

     Yang bertindak untuk dan atas nama  
   PT Communication Cable Systems Indonesia 

Alamat  :  Wisma Millenia Lantai 4,  
   Jalan MT. Haryono Kav. 16, Jakarta 
Untuk :  Mendirikan Bangunan Usaha 
Lokasi Bangunan : Kavling E 3 Jalan Eropa II KIEC,  
  Kel. Kotasari,  Kec. Grogol, Kota Cilegon 
 
Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
- Garis sempadan Bangunan yang diijinkan: 

Sempadan Bangunan :  25,00 M dari as jalan 
Sempadan Pagar : 15,00 M dari as jalan 
Tinggi Pagar :   1,30 M dari tanah dasar 
 

- Luas Bangunan terdiri dari: 
 

No. BANGUNAN LUASAN UNIT 
1. Factory Building 1.596,00 M2 - 
2. Teras/ Kanopi      20,00 M2 - 
3. Perkerasan Halaman      88,00 M2 - 
4. Jalan 1.341,00 M2 1 
5. Gudang    156,00 M2 1 
6. Perkerasan      42,00 M2 1 

 
Tidak diperkenankan membuat pagar tembok melebihi tinggi 1,30 M di depan 
sepanjang jalan, tinggi pagar di atas ketentuan ini dibuat tembus pandang, di 
depannya ditanami tanaman hias atau pagar hidup. 
Pagar tembok pada bagian samping sampai batas garis sempadan bangunan dan di 
belakang bangunan diperkenankan memasang pagar tembok maksimum tinggi    
2,00 M. 
Pembuangan air kotor atau limbah atau yang mengandung bahan kimia harus 
dilakukan Proses Netralisasi, sehingga air limbah yang mengalir sudah bebas dari 
polusi atau pencemaran. 
Senantiasa menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi pihak lain. 
Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan 
rapi termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta 
sedikitnya setahun sekali mengecat Bangunan bagian luar dan pagar serta 
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Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
- Garis sempadan Bangunan yang diijinkan: 

Sempadan Bangunan :  25,00 M2 dari as jalan 
Sempadan Pagar :   8,00 M2 dari as jalan 
 

- Luas Bangunan terdiri dari: 
 Kantor dan kantin: 

Lantai I :    270,00 M2 

Lantai II :    270,00 M2 

Factory/ Induk : 3.834,00 M2 
 Kanopi/ Teras samping :      84,00 M2  
 Kanopi/ Teras depan :      42,00 M2 
 Compressor :    114,00 M2 
 Pos Jaga :      12,00 M2 

 
- Bangunan Sarana terdiri dari: 
 Jl. Masuk dan storage : 5.186,80 M2 
 Pagar :    509,40 M2 
 Saluran :    620,00 M2  

 
Tidak diperkenankan membuat pagar tembok melebihi tinggi 1,30 M2 di depan 
sepanjang jalan, tinggi pagar di atas ketentuan ini dibuat tembus pandang, di 
depannya ditanami tanaman hias atau pagar hidup. 
Pagar tembok pada bagian samping sampai batas garis sempadan bangunan dan 
di belakang bangunan diperkenankan memasang pagar tembok maksimum tinggi 
2,00 M2. 
Pembuangan air kotor atau limbah atau yang mengandung bahan kimia harus 
dilakukan proses Netralisasi, sehingga air limbah yang mengalir sudah bebas dari 
polusi atau pencemaran. 
Senantiasa menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi pihak lain. 
Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan 
rapih termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta 
sedikitnya setahun sekali mengecat bangunan bagian luar dan pagar serta 
menyediakan dan menggunakan tempat-tempat sampah menurut bentuk dan 
ukuran yang disesuaikan. 
Mentaati perbandingan penggunaan tanah sesuai dengan rencana proyek yang 
akan dibangun, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
berdasarkan Surat Keputusan Ijin Lokasi yang diterbitkan. 
 

(2) Bahwa pemegang Ijin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan 
Peraturan Perundangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa 
Barat dan atau Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Serang. 

 
(3) Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan harus sesuai 

dengan ketentuan dalam surat Ijin ini. 
 
(4) Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: 

a. Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam surat Ijin ini; 

b. Belum dilaksanakan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau berganti dan tidak dilanjutkan; 

c. Penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya. 
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(5) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari 
terdapat kekeliruan di dalamnya. 

 
ii. Bangunan Industri Kabel Serat Optik (Tambahan) 

 
Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 647/SK.1183/IMB/DTK/2012 ditetapkan tanggal 6 
Agustus 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Industri Fiber Optik Kabel 
Lokasi Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Untuk dan Atas Nama PT 
Communication Cable Systems Indonesia, yang memutuskan sebagai berikut: 
 
(1) Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada: 
 
 Nama    :  Adhy Setiadharma 

     Yang bertindak untuk dan atas nama  
   PT Communication Cable Systems Indonesia 

Alamat  :  Wisma Millenia Lantai 4,  
   Jalan MT. Haryono Kav. 16, Jakarta 
Untuk :  Mendirikan Bangunan Usaha 
Lokasi Bangunan : Kavling E 3 Jalan Eropa II KIEC,  
  Kel. Kotasari,  Kec. Grogol, Kota Cilegon 
 
Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
- Garis sempadan Bangunan yang diijinkan: 

Sempadan Bangunan :  25,00 M dari as jalan 
Sempadan Pagar : 15,00 M dari as jalan 
Tinggi Pagar :   1,30 M dari tanah dasar 
 

- Luas Bangunan terdiri dari: 
 

No. BANGUNAN LUASAN UNIT 
1. Factory Building 1.596,00 M2 - 
2. Teras/ Kanopi      20,00 M2 - 
3. Perkerasan Halaman      88,00 M2 - 
4. Jalan 1.341,00 M2 1 
5. Gudang    156,00 M2 1 
6. Perkerasan      42,00 M2 1 

 
Tidak diperkenankan membuat pagar tembok melebihi tinggi 1,30 M di depan 
sepanjang jalan, tinggi pagar di atas ketentuan ini dibuat tembus pandang, di 
depannya ditanami tanaman hias atau pagar hidup. 
Pagar tembok pada bagian samping sampai batas garis sempadan bangunan dan di 
belakang bangunan diperkenankan memasang pagar tembok maksimum tinggi    
2,00 M. 
Pembuangan air kotor atau limbah atau yang mengandung bahan kimia harus 
dilakukan Proses Netralisasi, sehingga air limbah yang mengalir sudah bebas dari 
polusi atau pencemaran. 
Senantiasa menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi pihak lain. 
Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan 
rapi termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta 
sedikitnya setahun sekali mengecat Bangunan bagian luar dan pagar serta 
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menyediakan dan menggunakan tempat-tempat sampah menurut bentuk dan ukuran 
yang disesuaikan. 
Mentaati perbandingan penggunaan Tanah sesuai dengan rencana proyek yang 
akan dibangun, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan 
Surat Keputusan Ijin Lokasi yang diterbitkan. 
 

(2) Bahwa pemegang Ijin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan 
dengan bangunan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

 
(3) Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan harus sesuai 

dengan ketentuan dalam surat Ijin ini. 
 
(4) Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: 

a. Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam surat Ijin ini; 

b. Belum dilaksanakan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak SK IMB diterbitkan; 

c. Penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya. 
 
(5) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan 
perubahan seperlunya. 

 
iii. Bangunan Industri Kabel Serat Optik (Tambahan II) 

 
Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 647/SK.86/SIMB/DTK/2014 ditetapkan tanggal              
28 Februari 2014 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Usaha Industri Kabel dan 
Pipa Plastik Lokasi Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Untuk dan Atas Nama 
PT Communication Cable Systems Indonesia, dengan memperhatikan Rekomendasi 
Persetujuan Rencana Tata Letak An. PT Communication Cabel Systems Indonesia, bidang 
Penataan Ruang Dinas Tata Kota Cilegon Nomor: 650/0082/TR tanggal 17 Januari 2014, 
yang memutuskan sebagai berikut: 
 
(1) Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada: 
 
 Nama    :  Adhy Setiadharma 

    Yang bertindak untuk dan atas nama  
    PT Communication Cable Systems Indonesia 

Alamat  :  Wisma Millenia Lantai 4, Jalan MT. Haryono Kav. 16, 
Jakarta 

Untuk :  Mendirikan Bangunan Usaha Industri 
Lokasi Bangunan : Kavling E 3 Jalan Eropa II KIEC, Kel. Kotasari,  
     Kec. Grogol, Kota Cilegon 
 
Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
- Garis sempadan Bangunan yang diijinkan: 

Sempadan Bangunan :  25,00 M dari as jalan 
Sempadan Pagar : 15,00 M dari as jalan 
Tinggi Pagar :   1,30 M dari tanah dasar 

- Luas Bangunan terdiri dari: 
 

No. BANGUNAN LUASAN UNIT 
1. New Workshop/ Storage A 4.218,00 M2 1 
2. Teras      60,00 M2 1 
3. Perkerasan    148,00 M2 1 
4. New Workshop/ Storage C 1.596,00 M2 1 
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5. Office dan Kantin    600,00 M2 1 
6. Teras/ Canopy      42,70 M2 1 
7. Toilet    100,00 M2 1 
8. Jalan 2.400,00 M2 1 
9. Tempat Parkir 1.870,00 M2 1 

10. Pagar    296,50 M2 1 
 

Tidak diperkenankan membuat pagar tembok melebihi tinggi 1,30 M di depan 
sepanjang jalan, tinggi pagar di atas ketentuan ini dibuat tembus pandang, di 
depannya ditanami tanaman hias atau pagar hidup. 
Pagar tembok pada bagian samping sampai batas garis sempadan bangunan dan di 
belakang bangunan diperkenankan memasang pagar tembok maksimum tinggi    
2,00 M. 
Pembuangan air kotor atau limbah atau yang mengandung bahan kimia harus 
dilakukan Proses Netralisasi, sehingga air limbah yang mengalir sudah bebas dari 
polusi atau pencemaran. 
Senantiasa menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi pihak lain. 
Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan 
rapi termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta 
sedikitnya setahun sekali mengecat Bangunan bagian luar dan pagar serta 
menyediakan dan menggunakan tempat-tempat sampah menurut bentuk dan ukuran 
yang disesuaikan. 
Mentaati perbandingan penggunaan Tanah sesuai dengan rencana proyek yang 
akan dibangun, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan 
Surat Keputusan Ijin Lokasi yang diterbitkan. 
 

(2) Bahwa pemegang Ijin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan 
dengan bangunan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

 
(3) Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan harus sesuai 

dengan ketentuan dalam surat Ijin ini. 
 
(4) Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: 

a. Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat Ijin ini; 

b. Belum dilaksanakan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak SK IMB diterbitkan; 

c. Penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya. 
 
(5) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan 
perubahan seperlunya. 

 
b. i. Bangunan Tempat Tinggal I 

 
Surat Ijin Nomor: 648.12/SK.103/SIMB/PU.KC/1996 ditetapkan tanggal 19 Juni 1996 Perihal 
Mendirikan Bangunan Walikota Cilegon yang mengijinkan PT Taman Cilegon Indah (TCI) 
yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman H – I, Jakarta Barat untuk membangun rumah 
tinggal di atas tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama PT Communication Cable 
Systems Indonesia yang terletak di Komplek Taman Cilegon Indah Blok C.7 Nomor: 20 Desa 
Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dengan 
retribusi IMB yang diterapkan sebesar Rp 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) untuk 
bangunan rumah tinggal seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi). 
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menyediakan dan menggunakan tempat-tempat sampah menurut bentuk dan ukuran 
yang disesuaikan. 
Mentaati perbandingan penggunaan Tanah sesuai dengan rencana proyek yang 
akan dibangun, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan 
Surat Keputusan Ijin Lokasi yang diterbitkan. 
 

(2) Bahwa pemegang Ijin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan 
dengan bangunan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

 
(3) Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan harus sesuai 

dengan ketentuan dalam surat Ijin ini. 
 
(4) Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: 

a. Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam surat Ijin ini; 

b. Belum dilaksanakan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak SK IMB diterbitkan; 

c. Penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya. 
 
(5) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan 
perubahan seperlunya. 

 
iii. Bangunan Industri Kabel Serat Optik (Tambahan II) 

 
Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 647/SK.86/SIMB/DTK/2014 ditetapkan tanggal              
28 Februari 2014 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Usaha Industri Kabel dan 
Pipa Plastik Lokasi Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Untuk dan Atas Nama 
PT Communication Cable Systems Indonesia, dengan memperhatikan Rekomendasi 
Persetujuan Rencana Tata Letak An. PT Communication Cabel Systems Indonesia, bidang 
Penataan Ruang Dinas Tata Kota Cilegon Nomor: 650/0082/TR tanggal 17 Januari 2014, 
yang memutuskan sebagai berikut: 
 
(1) Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada: 
 
 Nama    :  Adhy Setiadharma 

    Yang bertindak untuk dan atas nama  
    PT Communication Cable Systems Indonesia 

Alamat  :  Wisma Millenia Lantai 4, Jalan MT. Haryono Kav. 16, 
Jakarta 

Untuk :  Mendirikan Bangunan Usaha Industri 
Lokasi Bangunan : Kavling E 3 Jalan Eropa II KIEC, Kel. Kotasari,  
     Kec. Grogol, Kota Cilegon 
 
Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
- Garis sempadan Bangunan yang diijinkan: 

Sempadan Bangunan :  25,00 M dari as jalan 
Sempadan Pagar : 15,00 M dari as jalan 
Tinggi Pagar :   1,30 M dari tanah dasar 

- Luas Bangunan terdiri dari: 
 

No. BANGUNAN LUASAN UNIT 
1. New Workshop/ Storage A 4.218,00 M2 1 
2. Teras      60,00 M2 1 
3. Perkerasan    148,00 M2 1 
4. New Workshop/ Storage C 1.596,00 M2 1 
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5. Office dan Kantin    600,00 M2 1 
6. Teras/ Canopy      42,70 M2 1 
7. Toilet    100,00 M2 1 
8. Jalan 2.400,00 M2 1 
9. Tempat Parkir 1.870,00 M2 1 

10. Pagar    296,50 M2 1 
 

Tidak diperkenankan membuat pagar tembok melebihi tinggi 1,30 M di depan 
sepanjang jalan, tinggi pagar di atas ketentuan ini dibuat tembus pandang, di 
depannya ditanami tanaman hias atau pagar hidup. 
Pagar tembok pada bagian samping sampai batas garis sempadan bangunan dan di 
belakang bangunan diperkenankan memasang pagar tembok maksimum tinggi    
2,00 M. 
Pembuangan air kotor atau limbah atau yang mengandung bahan kimia harus 
dilakukan Proses Netralisasi, sehingga air limbah yang mengalir sudah bebas dari 
polusi atau pencemaran. 
Senantiasa menjaga agar tidak terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi pihak lain. 
Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan 
rapi termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta 
sedikitnya setahun sekali mengecat Bangunan bagian luar dan pagar serta 
menyediakan dan menggunakan tempat-tempat sampah menurut bentuk dan ukuran 
yang disesuaikan. 
Mentaati perbandingan penggunaan Tanah sesuai dengan rencana proyek yang 
akan dibangun, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan 
Surat Keputusan Ijin Lokasi yang diterbitkan. 
 

(2) Bahwa pemegang Ijin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan 
dengan bangunan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

 
(3) Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan harus sesuai 

dengan ketentuan dalam surat Ijin ini. 
 
(4) Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: 

a. Pelaksanaan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat Ijin ini; 

b. Belum dilaksanakan pendirian atau penambahan atau perbaikan Bangunan 
sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak SK IMB diterbitkan; 

c. Penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya. 
 
(5) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan 
perubahan seperlunya. 

 
b. i. Bangunan Tempat Tinggal I 

 
Surat Ijin Nomor: 648.12/SK.103/SIMB/PU.KC/1996 ditetapkan tanggal 19 Juni 1996 Perihal 
Mendirikan Bangunan Walikota Cilegon yang mengijinkan PT Taman Cilegon Indah (TCI) 
yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman H – I, Jakarta Barat untuk membangun rumah 
tinggal di atas tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama PT Communication Cable 
Systems Indonesia yang terletak di Komplek Taman Cilegon Indah Blok C.7 Nomor: 20 Desa 
Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dengan 
retribusi IMB yang diterapkan sebesar Rp 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) untuk 
bangunan rumah tinggal seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi). 
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Keterangan:  
Berdasarkan keterangan Perseroan, PT Taman Cilegon Indah membangun bangunan tempat 
tinggal di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 257 yang diperuntukan 
sebagai mess karyawan Perseroan. 
 

ii. Bangunan Tempat Tinggal II 
 
Surat Ijin Nomor: 648.12/SK.1.729/SIMB/PU.KC/1996 ditetapkan tanggal 12 Januari 1996 
Perihal Mendirikan Bangunan Walikota Cilegon yang mengijinkan PT Taman Cilegon Indah 
(TCI) yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman H – I, Jakarta Barat untuk membangun 
rumah tinggal di atas tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama PT Communication 
Cable Systems Indonesia yang terletak di Komplek Taman Cilegon Indah Blok C.7 Nomor: 22 
Desa Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, 
dengan retribusi IMB yang diterapkan sebesar Rp 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) 
untuk bangunan rumah tinggal seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi). 
 
Keterangan:  
Berdasarkan keterangan Perseroan, PT Taman Cilegon Indah membangun bangunan tempat 
tinggal di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 297 yang diperuntukan 
sebagai mess karyawan Perseroan. 
 

C. KENDARAAN BERMOTOR  
 
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki 

 
Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut: 
 

 

No Merk/Tipe Jenis Tahun No.  Polisi No.  BPKB Tercatat atas 
Nama 

1. Honda/ 
AFX12U21C08 

Sepeda Motor 2017 
 
 

B 4059 BLX 
 
 

N-02276258 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

2. Honda/ MF 1181DMT Sepeda Motor  2010 
 
 

B 6097 SZA 
 
 

H-07124869 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

3.  Daihatsu/ 
F601RVGMOFJJ 

Mobil 
Penumpang 

2008 
 
 

B 1556 RE 
 
 

K-10709406 
 
 

PT 
Communication 
Cable Sy 

4.  Suzuki/ AV2414F 
Type2 4X2 AT 

Mobil 
Penumpang 2017 

 
 

B 2683 BOX 
 
 

N-05059494 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

5. Mitsubishi/ Xpander 
1,5 L Exceed 4x2 AT 

Mobil 
Penumpang 2018 

 
 

B 2221 BZS 
 
 

N-07614977 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

6. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 E MT CKD  

Mobil 
Penumpang 2018 

 
 

B 2846 BZY 
 
 

O-00301021 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

   

 
111 

 

No Merk/Tipe Jenis Tahun No.  Polisi No.  BPKB Tercatat atas 
Nama 

7. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 E MT CKD 

Mobil 
Penumpang 2017 

 
 

B 2769 BOO 
 
 

N-04666986 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

8. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 MT 

Mobil 
Penumpang 2014 

 
 

B 1175 SII 
 
 

L-00444781 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

9. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 MT 

Mobil 
Penumpang 2014 

 
 

B 1162 SII 
 
 

L-00444305 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

10. Honda/Mobilio DD4 
1.5 EM – CVT 

Mobil 
Penumpang 2015 

 
 

B 2716 SFY 
 
 

M-03453021 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

11. Brio Satya  
DD1 1,2 E MT 

Mobil 
Penumpang 2015 

 
 

B 2762 SKH 
 
 

M-07196507 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

12. Mitsubishi  
Colt Diesel 

Mobil Barang 2018 
 
 

B 9894 BDH 
 
 

N-07317564 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

 
 
D.  HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 

1. Sertifikat Merek 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki hak Merek yang telah terdaftar pada 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:  
 
Berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. 
Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia maka atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada: 
 
Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia 
  Wisma Millenia Lantai 4 
  Jalan MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat 
  Tebet, Jakarta Selatan 
Tanggal Penerimaan : 19 Mei 2014 
Nomor Pendaftaran : IDM000541524 
 
Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 
tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 dan jangka waktu perlindungan itu dapat 
diperpanjang (Pasal 28). 
 
Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari 
sertifikat ini. 
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Keterangan:  
Berdasarkan keterangan Perseroan, PT Taman Cilegon Indah membangun bangunan tempat 
tinggal di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 257 yang diperuntukan 
sebagai mess karyawan Perseroan. 
 

ii. Bangunan Tempat Tinggal II 
 
Surat Ijin Nomor: 648.12/SK.1.729/SIMB/PU.KC/1996 ditetapkan tanggal 12 Januari 1996 
Perihal Mendirikan Bangunan Walikota Cilegon yang mengijinkan PT Taman Cilegon Indah 
(TCI) yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman H – I, Jakarta Barat untuk membangun 
rumah tinggal di atas tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama PT Communication 
Cable Systems Indonesia yang terletak di Komplek Taman Cilegon Indah Blok C.7 Nomor: 22 
Desa Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, 
dengan retribusi IMB yang diterapkan sebesar Rp 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) 
untuk bangunan rumah tinggal seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi). 
 
Keterangan:  
Berdasarkan keterangan Perseroan, PT Taman Cilegon Indah membangun bangunan tempat 
tinggal di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 297 yang diperuntukan 
sebagai mess karyawan Perseroan. 
 

C. KENDARAAN BERMOTOR  
 
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki 

 
Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut: 
 

 

No Merk/Tipe Jenis Tahun No.  Polisi No.  BPKB Tercatat atas 
Nama 

1. Honda/ 
AFX12U21C08 

Sepeda Motor 2017 
 
 

B 4059 BLX 
 
 

N-02276258 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

2. Honda/ MF 1181DMT Sepeda Motor  2010 
 
 

B 6097 SZA 
 
 

H-07124869 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

3.  Daihatsu/ 
F601RVGMOFJJ 

Mobil 
Penumpang 

2008 
 
 

B 1556 RE 
 
 

K-10709406 
 
 

PT 
Communication 
Cable Sy 

4.  Suzuki/ AV2414F 
Type2 4X2 AT 

Mobil 
Penumpang 2017 

 
 

B 2683 BOX 
 
 

N-05059494 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

5. Mitsubishi/ Xpander 
1,5 L Exceed 4x2 AT 

Mobil 
Penumpang 2018 

 
 

B 2221 BZS 
 
 

N-07614977 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

6. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 E MT CKD  

Mobil 
Penumpang 2018 

 
 

B 2846 BZY 
 
 

O-00301021 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 
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No Merk/Tipe Jenis Tahun No.  Polisi No.  BPKB Tercatat atas 
Nama 

7. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 E MT CKD 

Mobil 
Penumpang 2017 

 
 

B 2769 BOO 
 
 

N-04666986 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

8. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 MT 

Mobil 
Penumpang 2014 

 
 

B 1175 SII 
 
 

L-00444781 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

9. Honda/ Mobilio DD4 
1.5 MT 

Mobil 
Penumpang 2014 

 
 

B 1162 SII 
 
 

L-00444305 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

10. Honda/Mobilio DD4 
1.5 EM – CVT 

Mobil 
Penumpang 2015 

 
 

B 2716 SFY 
 
 

M-03453021 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

11. Brio Satya  
DD1 1,2 E MT 

Mobil 
Penumpang 2015 

 
 

B 2762 SKH 
 
 

M-07196507 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

12. Mitsubishi  
Colt Diesel 

Mobil Barang 2018 
 
 

B 9894 BDH 
 
 

N-07317564 
 
 

PT 
Communication 
Cable Systems 
Indonesia 

 
 
D.  HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 

1. Sertifikat Merek 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki hak Merek yang telah terdaftar pada 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:  
 
Berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. 
Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia maka atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada: 
 
Nama dan alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia 
  Wisma Millenia Lantai 4 
  Jalan MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat 
  Tebet, Jakarta Selatan 
Tanggal Penerimaan : 19 Mei 2014 
Nomor Pendaftaran : IDM000541524 
 
Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 
tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 dan jangka waktu perlindungan itu dapat 
diperpanjang (Pasal 28). 
 
Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari 
sertifikat ini. 
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Nomor Permohonan : D002014022315 
Tanggal Pengajuan 
 
Tanggal Penerimaan 

: 
 
: 

19 Mei 2014 
19 Mei 2014 

Kelas Barang/Jasa 
(NCL 9) 

: 09 

Uraian Warna : Hitam dan putih 
Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia 

Wisma Millenia Lantai 4 
Jalan MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat 
Tebet, Jakarta Selatan 

Arti Bahasa/huruf/angka asing 
dalam contoh Merek 

: CCSI: Kepanjangan Dari Communication Cable 
Systems Indonesia adalah merupakan nama 
perusahaan pemohon 

 
2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki Paten yang saat ini telah diumumkan 

oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Permohonan 
dan Publikasi, yaitu sebagai berikut:  
Berdasarkan Surat Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/01083 tanggal 03 Desember 2018 yang 
dikeluarkan oleh Direktur Paten, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang 
bertindak atas nama Kasubdit Permohonan dan Publikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, diberitahukan bahwa Permohonan Paten: 
 
Tanggal Pengajuan :  27 Agustus 2018 
Nomor Permohonan :  S00201806497 
Pemohon :  PT Communication Cable Systems Indonesia 
Judul Invensi :  Metode Ekstrusi Tandem untuk Pembuatan Tabung 

Termoplastik Serat Optik Dua Lapis untuk digunakan 
pada Kabel Optik berukuran Mikro, Kabel Optik 
Konvensional dan Tabung Penghubung Berongga 
Mikro 

 
Telah diumumkan pada tanggal 30 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S/01083. 
 

  
E. PENYERTAAN SAHAM  

 
Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2019 Perseroan menyatakan bahwa Perseroan tidak 
melakukan penyertaan modal dan/atau saham pada perseroan terbatas dan/atau badan hukum manapun. 
 
Hubungan antara Perseroan dengan PT Aman Cermat Cepat didasarkan pada Perjanjian Untuk 
Meminjamkan Dana No. ACC17-126887 tanggal 15 Desember 2017. Berdasarkan Perjanjian Untuk 
Meminjamkan Dana tersebut, Perseroan merupakan pemilik dana yang menempatkan dana untuk dapat 
dipinjamkan kepada penerima pinjaman melalui situs www.klikacc.com (situs yang dikelola oleh PT Aman 
Cermat Cepat), dimana PT Aman Cermat Cepat bertindak sebagai perantara yang mempertemukan 
Perseroan dengan penerima pinjaman (fintech). 

  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jenis investasi sementara Perseroan pada PT Aman 
Cermat Cepat yang dimaksud dalam Laporan Keuangan bukan merupakan penyertaan modal Perseroan 
pada suatu perusahaan lainnya, namun merupakan investasi sementara dalam bentuk pemberian dana 
pinjaman dengan imbalan bunga kepada pihak ketiga (P to P) dan jumlah pemberian dana pinjaman yang 
diberikan oleh Perseroan per 31 Desember 2018 berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir untuk 
tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 823.406.000,- (tidak material). 
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F. ALAT-ALAT BERAT 
 

Perseroan memiliki aset berupa alat-alat berat, yaitu sebagai berikut: 
 
No. Alat Berat Keterangan No. Registrasi 
1. Motor Diesel 

Pembangkit Tenaga 
Listrik 

Merek Honda, No. Seri AM 5500, 
Max. Output 4,8 kVA, Rated 
Output 4,0 kVA, Voltage 220 Volt 

560/Kep.964 - Disnaker/III/2010 

2. Instalasi Penyalur 
Petir 

Merek Helita Pulsar 45 (3 titik), 
Jenis Elektrostatic 

560/Kep.406 - Disnaker/IX/2012 

Merek Helita Pulsar 45 (2 titik), 
Jenis Elektrostatic 

560/Kep.408 – Disnaker/IX/2012 

(2 titik), Jenis Konvensional dan 
Elektrostatic 

049/IPP/W.9/K.4/1997 

3. Forklift 
 

 

Merek Mitsubishi, No. Seri CF-
170-68600, Kapasitas 2.500 Kg  

Sertifikasi 

Merek Toyota, No. Seri 5 FD 70 – 
11876, Kapasitas 6.000 Kg  

506/Kep.508 – Disnaker/III/2009 

Merek Mitsubishi, No. Seri CF 17 
D – 60405, Kapasitas 2.500 Kg 

560/Kep.178 – Disnaker/II/2013 

4. Lift Portable Merek JLG, No. Seri 9317, Daya, 
Kapasitas 300 Lbs/136 Kg 

132 – LP/PA&T/Disnaker/II/2011 

5. Chain Block Merek Kondo, No. Seri 031586, 
Kapasitas 3 Ton 

100 – LP/PA&T/Disnaker/II/2013 

Merek Shuang Ge, No. Seri 
47786, Kapasitas 10 Ton 

560/Kep.510 – Disnaker/III/2009 

Merek Shuang Ge, No. Seri 
27853, Kapasitas 10 Ton 

560/Kep.509 – Disnaker/III/2009 

6. Slewing Pillar Jib 
Crane 

Merek Kito, No. Seri 250396, 
Kapasitas 500 Kg 

757/PA&T/W.9/K.4/1997 

Merek Kito, No. Seri 257650, 
Kapasitas 2.000 Kg 

760/PA&T/W.9/K.4/1997 

7. Pillar Jib Crane Merek Hugong, No. Seri PA 200-
400, Kapasitas 300 Kg 

Sertifikasi 

8. Manual Hydraulic 
Lifter 

Merek Krisbow, No. Seri 0753, 
Kapasitas 1.000 Kg 

132 – LP/PA&T/Disnaker/II/2014 

 
Keterangan 
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Nomor Permohonan : D002014022315 
Tanggal Pengajuan 
 
Tanggal Penerimaan 

: 
 
: 

19 Mei 2014 
19 Mei 2014 

Kelas Barang/Jasa 
(NCL 9) 

: 09 

Uraian Warna : Hitam dan putih 
Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Communication Cable Systems Indonesia 

Wisma Millenia Lantai 4 
Jalan MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat 
Tebet, Jakarta Selatan 

Arti Bahasa/huruf/angka asing 
dalam contoh Merek 

: CCSI: Kepanjangan Dari Communication Cable 
Systems Indonesia adalah merupakan nama 
perusahaan pemohon 

 
2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki Paten yang saat ini telah diumumkan 

oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubdit Permohonan 
dan Publikasi, yaitu sebagai berikut:  
Berdasarkan Surat Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/01083 tanggal 03 Desember 2018 yang 
dikeluarkan oleh Direktur Paten, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang 
bertindak atas nama Kasubdit Permohonan dan Publikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, diberitahukan bahwa Permohonan Paten: 
 
Tanggal Pengajuan :  27 Agustus 2018 
Nomor Permohonan :  S00201806497 
Pemohon :  PT Communication Cable Systems Indonesia 
Judul Invensi :  Metode Ekstrusi Tandem untuk Pembuatan Tabung 

Termoplastik Serat Optik Dua Lapis untuk digunakan 
pada Kabel Optik berukuran Mikro, Kabel Optik 
Konvensional dan Tabung Penghubung Berongga 
Mikro 

 
Telah diumumkan pada tanggal 30 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S/01083. 
 

  
E. PENYERTAAN SAHAM  

 
Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2019 Perseroan menyatakan bahwa Perseroan tidak 
melakukan penyertaan modal dan/atau saham pada perseroan terbatas dan/atau badan hukum manapun. 
 
Hubungan antara Perseroan dengan PT Aman Cermat Cepat didasarkan pada Perjanjian Untuk 
Meminjamkan Dana No. ACC17-126887 tanggal 15 Desember 2017. Berdasarkan Perjanjian Untuk 
Meminjamkan Dana tersebut, Perseroan merupakan pemilik dana yang menempatkan dana untuk dapat 
dipinjamkan kepada penerima pinjaman melalui situs www.klikacc.com (situs yang dikelola oleh PT Aman 
Cermat Cepat), dimana PT Aman Cermat Cepat bertindak sebagai perantara yang mempertemukan 
Perseroan dengan penerima pinjaman (fintech). 

  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jenis investasi sementara Perseroan pada PT Aman 
Cermat Cepat yang dimaksud dalam Laporan Keuangan bukan merupakan penyertaan modal Perseroan 
pada suatu perusahaan lainnya, namun merupakan investasi sementara dalam bentuk pemberian dana 
pinjaman dengan imbalan bunga kepada pihak ketiga (P to P) dan jumlah pemberian dana pinjaman yang 
diberikan oleh Perseroan per 31 Desember 2018 berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir untuk 
tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 823.406.000,- (tidak material). 
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F. ALAT-ALAT BERAT 
 

Perseroan memiliki aset berupa alat-alat berat, yaitu sebagai berikut: 
 
No. Alat Berat Keterangan No. Registrasi 
1. Motor Diesel 

Pembangkit Tenaga 
Listrik 

Merek Honda, No. Seri AM 5500, 
Max. Output 4,8 kVA, Rated 
Output 4,0 kVA, Voltage 220 Volt 

560/Kep.964 - Disnaker/III/2010 

2. Instalasi Penyalur 
Petir 

Merek Helita Pulsar 45 (3 titik), 
Jenis Elektrostatic 

560/Kep.406 - Disnaker/IX/2012 

Merek Helita Pulsar 45 (2 titik), 
Jenis Elektrostatic 

560/Kep.408 – Disnaker/IX/2012 

(2 titik), Jenis Konvensional dan 
Elektrostatic 

049/IPP/W.9/K.4/1997 

3. Forklift 
 

 

Merek Mitsubishi, No. Seri CF-
170-68600, Kapasitas 2.500 Kg  

Sertifikasi 

Merek Toyota, No. Seri 5 FD 70 – 
11876, Kapasitas 6.000 Kg  

506/Kep.508 – Disnaker/III/2009 

Merek Mitsubishi, No. Seri CF 17 
D – 60405, Kapasitas 2.500 Kg 

560/Kep.178 – Disnaker/II/2013 

4. Lift Portable Merek JLG, No. Seri 9317, Daya, 
Kapasitas 300 Lbs/136 Kg 

132 – LP/PA&T/Disnaker/II/2011 

5. Chain Block Merek Kondo, No. Seri 031586, 
Kapasitas 3 Ton 

100 – LP/PA&T/Disnaker/II/2013 

Merek Shuang Ge, No. Seri 
47786, Kapasitas 10 Ton 

560/Kep.510 – Disnaker/III/2009 

Merek Shuang Ge, No. Seri 
27853, Kapasitas 10 Ton 

560/Kep.509 – Disnaker/III/2009 

6. Slewing Pillar Jib 
Crane 

Merek Kito, No. Seri 250396, 
Kapasitas 500 Kg 

757/PA&T/W.9/K.4/1997 

Merek Kito, No. Seri 257650, 
Kapasitas 2.000 Kg 

760/PA&T/W.9/K.4/1997 

7. Pillar Jib Crane Merek Hugong, No. Seri PA 200-
400, Kapasitas 300 Kg 

Sertifikasi 

8. Manual Hydraulic 
Lifter 

Merek Krisbow, No. Seri 0753, 
Kapasitas 1.000 Kg 

132 – LP/PA&T/Disnaker/II/2014 

 
Keterangan 
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G. MESIN-MESIN 
 

Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:  
 
Berdasarkan Invoice 
 
No. Keterangan Jumlah Dokumen Transaksi 

1. HDPE 32 Polyethylene Pipe 
Extrusion Line 

1 Set Invoice No. FLW 14178 
Tanggal: 24 Desember 2014 
Penjual: Ningbo Fangli Group 
Marketing Co. Ltd. 

2. Optical Fiber Coloring and Rewinding 
Line (Enginering testing and 
delevery) 

1 Set Invoice No. ZTT20150106G 
Tanggal: 6 Januari 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

3. Optical Fiber Secondary Coating Line 1 Set Invoice No. ZTT20150515GXQ 
Tanggal: 15 Mei 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

4. FTTH Cabling Machine 1 Set Invoice No. ZTT20150807GY 
Tanggal: 7 Agustus 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

5. Color Strip Extruder Group 1 Lot Commercial Invoice No: 
ZTT20160902GC2 
Tanggal: 25 September 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

Optical Fiber Coloring Machine 
Speed ≥ 2.500 meter per minute 

1 Lot 

6. Lose Tube Pay Off PN 800 2 Set Invoice No. SHWY20160816C2 
Tanggal: 16 Agustus 2016 
Penjual: Shanghai WeiYe OFC 
Equipment Co., Ltd. 

7. JLK 630/30 Rigid Frame Stranding 
Machine by ground shaft-side botton 
loading 

1 Set Commercial Invoice No. HS-
PCC160812 
Tanggal: 17 November 2016 
Penjual: Shanghai Inter-World 
Import and Export Co. Ltd. 

8. Elektro Motor Siemens 110 KW; 50 
HZ; 4 Pole; 1.500 rpm; B3 

1 Unit Invoice tanggal 9 Desember 2016 
Penjual: PT Hamada Jaya 
Nusantara 

9. Steel wire rewinding machine 2 Set Commercial Invoice No. 16BR017  
Tanggal: 16 Desember 2016 
Penjual: Baruchi Co., Ltd. 

10. Stainless steel optical fiber loose 
tube line 

1 Set Commercial Invoice No. 
ZTT20170123GY 
Tanggal: 23 Januari 2017 
Penjual: ZTT Hongkong Limited 

11. Traversing Welding Machine  1 Set Commercial Invoice No. 
ZTT20170309GYP 
Tanggal: 9 Maret 2017 
Penjual: ZTT Hongkong Limited 

Tape Longitudinal Mould 1 Set 

12. JGG630/12 + 1600 tubular stranding 
machine 

1 Set Commercial Invoice No. 17BR009 
Tanggal: 18 April 2017 
Penjual: Baruchi Co., Ltd. 

13. Guided Mini HDD Rig PK-20 1 Unit Invoice No. 23032018 
Tanggal: 23 Maret 2018 
Penjual: Bur-Insrument Co. LLC 

14. PN800 loose tube payoff  4 Set Commercial Invoice No. 
SHWY20180503C1 TQD 20 Caterpillar 1 Set 
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No. Keterangan Jumlah Dokumen Transaksi 
Tanggal: 3 Mei 2018 
Penjual: Shanghai WeiYe OFC 
Equipment Co., Ltd.  

15. Dual Layer Optical Fiber Secondary 
Coating Line 

1 Set Invoice No. SHWY20181010P1 
Tanggal: 10 0ktober 2018 
Penjual: Shanghai Weiye OFC 
Equipment Co., Ltd. 

 
10. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN 

 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian 
sebagai berikut: 

1. PT BANK MAYORA  
 

Perseroan (Peminjam/Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Mayora (selanjutnya 
disebut “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut: 

 
- Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 63 tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat di 

hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 
 
- Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 60 tanggal 10 Oktober 2014, yang dibuat di 

hadapan Notaris Ferry Sanjaya, SH, Notaris di Jakarta 
 
- Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 70 tanggal 9 Oktober 2015, yang 

dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 
 
- Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 158 tanggal 24 Januari 2017. 
 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 001/PRK-PP/KGD/10/18 
 

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah 
sebagai berikut: 

 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

1. Fasilitas 
Pinjaman 
Rekening 
Koran 

Rp  
6.000.000.000,- 
(enam miliar 
Rupiah) 

a.  Bunga: 10,75% 
(sebelas koma 
lima persen) per 
tahun; 

 
b.  Provisi: 0,5% (nol 

koma lima 
persen) per tahun 

 
c.  Biaya 

Administrasi: Rp 
1.000.000,- (satu 
juta rupiah) per 
jangka waktu 

 
d.  Denda 48% 

(empat puluh 
delapan persen) 

11 Oktober 
2019 
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G. MESIN-MESIN 
 

Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:  
 
Berdasarkan Invoice 
 
No. Keterangan Jumlah Dokumen Transaksi 

1. HDPE 32 Polyethylene Pipe 
Extrusion Line 

1 Set Invoice No. FLW 14178 
Tanggal: 24 Desember 2014 
Penjual: Ningbo Fangli Group 
Marketing Co. Ltd. 

2. Optical Fiber Coloring and Rewinding 
Line (Enginering testing and 
delevery) 

1 Set Invoice No. ZTT20150106G 
Tanggal: 6 Januari 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

3. Optical Fiber Secondary Coating Line 1 Set Invoice No. ZTT20150515GXQ 
Tanggal: 15 Mei 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

4. FTTH Cabling Machine 1 Set Invoice No. ZTT20150807GY 
Tanggal: 7 Agustus 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

5. Color Strip Extruder Group 1 Lot Commercial Invoice No: 
ZTT20160902GC2 
Tanggal: 25 September 2015 
Penjual: ZTT International Limited 

Optical Fiber Coloring Machine 
Speed ≥ 2.500 meter per minute 

1 Lot 

6. Lose Tube Pay Off PN 800 2 Set Invoice No. SHWY20160816C2 
Tanggal: 16 Agustus 2016 
Penjual: Shanghai WeiYe OFC 
Equipment Co., Ltd. 

7. JLK 630/30 Rigid Frame Stranding 
Machine by ground shaft-side botton 
loading 

1 Set Commercial Invoice No. HS-
PCC160812 
Tanggal: 17 November 2016 
Penjual: Shanghai Inter-World 
Import and Export Co. Ltd. 

8. Elektro Motor Siemens 110 KW; 50 
HZ; 4 Pole; 1.500 rpm; B3 

1 Unit Invoice tanggal 9 Desember 2016 
Penjual: PT Hamada Jaya 
Nusantara 

9. Steel wire rewinding machine 2 Set Commercial Invoice No. 16BR017  
Tanggal: 16 Desember 2016 
Penjual: Baruchi Co., Ltd. 

10. Stainless steel optical fiber loose 
tube line 

1 Set Commercial Invoice No. 
ZTT20170123GY 
Tanggal: 23 Januari 2017 
Penjual: ZTT Hongkong Limited 

11. Traversing Welding Machine  1 Set Commercial Invoice No. 
ZTT20170309GYP 
Tanggal: 9 Maret 2017 
Penjual: ZTT Hongkong Limited 

Tape Longitudinal Mould 1 Set 

12. JGG630/12 + 1600 tubular stranding 
machine 

1 Set Commercial Invoice No. 17BR009 
Tanggal: 18 April 2017 
Penjual: Baruchi Co., Ltd. 

13. Guided Mini HDD Rig PK-20 1 Unit Invoice No. 23032018 
Tanggal: 23 Maret 2018 
Penjual: Bur-Insrument Co. LLC 

14. PN800 loose tube payoff  4 Set Commercial Invoice No. 
SHWY20180503C1 TQD 20 Caterpillar 1 Set 
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No. Keterangan Jumlah Dokumen Transaksi 
Tanggal: 3 Mei 2018 
Penjual: Shanghai WeiYe OFC 
Equipment Co., Ltd.  

15. Dual Layer Optical Fiber Secondary 
Coating Line 

1 Set Invoice No. SHWY20181010P1 
Tanggal: 10 0ktober 2018 
Penjual: Shanghai Weiye OFC 
Equipment Co., Ltd. 

 
10. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN 

 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian 
sebagai berikut: 

1. PT BANK MAYORA  
 

Perseroan (Peminjam/Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Mayora (selanjutnya 
disebut “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut: 

 
- Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 63 tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat di 

hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 
 
- Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 60 tanggal 10 Oktober 2014, yang dibuat di 

hadapan Notaris Ferry Sanjaya, SH, Notaris di Jakarta 
 
- Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 70 tanggal 9 Oktober 2015, yang 

dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 
 
- Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 158 tanggal 24 Januari 2017. 
 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 001/PRK-PP/KGD/10/18 
 

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah 
sebagai berikut: 

 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

1. Fasilitas 
Pinjaman 
Rekening 
Koran 

Rp  
6.000.000.000,- 
(enam miliar 
Rupiah) 

a.  Bunga: 10,75% 
(sebelas koma 
lima persen) per 
tahun; 

 
b.  Provisi: 0,5% (nol 

koma lima 
persen) per tahun 

 
c.  Biaya 

Administrasi: Rp 
1.000.000,- (satu 
juta rupiah) per 
jangka waktu 

 
d.  Denda 48% 

(empat puluh 
delapan persen) 

11 Oktober 
2019 
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Fasilitas pinjaman tersebut di atas dengan mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian 
Kredit Rekening Koran Nomor: 63 tanggal 11 Oktober 2013, Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 
Koran Nomor: 60 tanggal 10 Oktober 2014, Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 
70, dan Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 158 tanggal 24 Januari 2017 sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 

Tujuan Penggunaan : Modal kerja 
Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 
 

: Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 
 

: selama 12 bulan sejak tanggal 11-10-2018 

Denda keterlambatan  
 

: 36% (tiga puluh enam persen) per tahun dari seluruh 
kewajiban debitur yang tertunggak (termasuk didalamnya 
bunga dan biaya-biaya lain) 
 

Periode Usaha 
 

: 12 (dua belas) bulan diperpanjang selama 12 (dua belas) 
bulan 

 
Kewajiban Peminjam :  Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan 

SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama 
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian 
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum 
dilunasi, NASABAH wajib: 

 
1.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Giro 

Rupiah, nomor 105.100.6689 dan Rekening Dolar 
Amerika Serikat nomor 105.020.0899 dan pembukaan 
rekening itu akan diberlakukan syarat-syarat umum 
dan kebiasaan yang dikeluarkan BANK yang telah 
disetujui oleh dan mengikat DEBITUR. 

 
2. Menyampaikan kepada BANK: 
 

(i) Laporan Keuangan In House segera setelah 
diminta oleh BANK, selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak tanggal laporan yang 
ditandatangani oleh DEBITUR; 

 
(ii) Laporan Keuangan Tahunan (Audited) segera 

setelah diminta oleh BANK, selambat-
lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari 
kalender sejak tanggal laporan; 

 
(iii) Laporan-laporan mengenai barang-barang 

jaminan milik DEBITUR dan lain lain laporan 
tentang DEBITUR yang diminta oleh BANK; 

 
(iv) Laporan-laporan mengenai stock bahan-

bahan mentah, barang-barang setengah jadi 
dan barang-barang persediaan milik 
DEBITUR; 
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(v) daftar piutang/tagihan-tagihan DEBITUR dan 
lain-lain laporan tentang DEBITUR bermeterai 
cukup yang telah ditandatangani oleh 
DEBITUR setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 
3.  Memelihara pembukuan administrasi dan catatan-

catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan 
oleh DEBITUR sesuai dengan dan menurut prinsip-
prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum 
diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus 
menerus; 

 
4. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK 

pada waktu-waktu yang layak (sebagaimana 
ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan 
dan usahga DEBITUR serta barang-barang 
agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit 
pembukuan, catatan-catatan dan administrasi 
DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau catatan-
catatan dari padanya. 

 
5. Mengasuransikan semua barang-barang yang 

dijaminkan baik berupa barang-barang bergerak 
maupun barang-barang tidak bergerak, yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan 
dijaminkan/diagunkan oleh DEBITUR atau orang/pihak 
lain kepada BANK pada perusahaan (perusahaan) 
asuransi yang telah disetujui oleh BANK terhadap 
bahaya/resiko serta dengan nilai/harga asuransi 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
asuransi yang disetujui oleh BANK. Dalam polis-polis 
asuransi wajib memuat BANKer’s Clause pada BANK, 
dan BANK adalah satu-satunya pihak yang berhak 
untuk menuntut, menagih dan menerima pembayaran 
uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi atas 
nama DEBITUR. Premi-premi, ongkos-ongkos 
dan/atau biaya-biaya lainnya ditanggung dan wajib 
dibayar oleh DEBITUR. Asli polis-polis asuransi dan 
surat-surat/dokumen lainnya mengenai atau yang 
berhubungan dengan asuransi tersebut wajib 
diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh BANK. 

 
6. Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara 

tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau 
notulen-notulen kepada BANK yang berkaitan dengan: 

 
i. Perubahan Anggaran Dasar, apabila 

dilakukan perubahan berupa apapun 
terhadap Anggaran Dasar DEBITUR. 

 
ii. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan 

Komisaris, apabila diadakan perubahan 
terhadap susunan para pemegang saham, 
Direksi atau Komisaris DEBITUR. 

 



9796

   

 
116 

 

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dengan mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian 
Kredit Rekening Koran Nomor: 63 tanggal 11 Oktober 2013, Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 
Koran Nomor: 60 tanggal 10 Oktober 2014, Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 
70, dan Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor: 158 tanggal 24 Januari 2017 sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 

Tujuan Penggunaan : Modal kerja 
Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 
 

: Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 
 

: selama 12 bulan sejak tanggal 11-10-2018 

Denda keterlambatan  
 

: 36% (tiga puluh enam persen) per tahun dari seluruh 
kewajiban debitur yang tertunggak (termasuk didalamnya 
bunga dan biaya-biaya lain) 
 

Periode Usaha 
 

: 12 (dua belas) bulan diperpanjang selama 12 (dua belas) 
bulan 

 
Kewajiban Peminjam :  Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan 

SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama 
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian 
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum 
dilunasi, NASABAH wajib: 

 
1.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Giro 

Rupiah, nomor 105.100.6689 dan Rekening Dolar 
Amerika Serikat nomor 105.020.0899 dan pembukaan 
rekening itu akan diberlakukan syarat-syarat umum 
dan kebiasaan yang dikeluarkan BANK yang telah 
disetujui oleh dan mengikat DEBITUR. 

 
2. Menyampaikan kepada BANK: 
 

(i) Laporan Keuangan In House segera setelah 
diminta oleh BANK, selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak tanggal laporan yang 
ditandatangani oleh DEBITUR; 

 
(ii) Laporan Keuangan Tahunan (Audited) segera 

setelah diminta oleh BANK, selambat-
lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari 
kalender sejak tanggal laporan; 

 
(iii) Laporan-laporan mengenai barang-barang 

jaminan milik DEBITUR dan lain lain laporan 
tentang DEBITUR yang diminta oleh BANK; 

 
(iv) Laporan-laporan mengenai stock bahan-

bahan mentah, barang-barang setengah jadi 
dan barang-barang persediaan milik 
DEBITUR; 
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(v) daftar piutang/tagihan-tagihan DEBITUR dan 
lain-lain laporan tentang DEBITUR bermeterai 
cukup yang telah ditandatangani oleh 
DEBITUR setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 
3.  Memelihara pembukuan administrasi dan catatan-

catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan 
oleh DEBITUR sesuai dengan dan menurut prinsip-
prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum 
diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus 
menerus; 

 
4. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK 

pada waktu-waktu yang layak (sebagaimana 
ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan 
dan usahga DEBITUR serta barang-barang 
agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit 
pembukuan, catatan-catatan dan administrasi 
DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau catatan-
catatan dari padanya. 

 
5. Mengasuransikan semua barang-barang yang 

dijaminkan baik berupa barang-barang bergerak 
maupun barang-barang tidak bergerak, yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan 
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asuransi wajib memuat BANKer’s Clause pada BANK, 
dan BANK adalah satu-satunya pihak yang berhak 
untuk menuntut, menagih dan menerima pembayaran 
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Pembatasan :  Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas 
dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke 
waktu selama kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan 
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan 
tindakan di bawah ini: 

 
1. Penerimaan Fasilitas Lain 

Untuk menerima sesuatu pinjaman uang dan/atau 
fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun 
juga dari orang/pihak lain siapapun juga (kecuali 
hutang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari) 

 
2. Penjualan Kekayaan 

Menjual/memindahkan hak atau menjaminkan/ 
mengagunkan barang-barang tidak bergerak atau 
perusahaan milik DEBITUR dengan cara 
bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun 
juga (kecuali menjamin/ mengagunkannya kepada 
BANK) 

 
3. Deviden 

Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu 
deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun 
juga atas saham-saham yang dikeluarkan DEBITUR. 

 
4. Piutang Pemegang Saham 

Untuk membayar atau membayar kembali tagihan-
tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang 
sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan 
diberikan oleh para pemegang saham DEBITUR 
kepada DEBITUR baik berupa jumlah pokok, bunga 
dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. 

 
Jaminan :  1. Guna menjamin kepastian pembayaran kembali atas 

FASILITAS PINJAMAN DEBITUR kepada BANK 
secara tertib dan lunas atas segala jumlah (-jumlah) 
uang yang dipinjam berdasarkan PERJANJIAN 
KREDIT dan/atau akta Pengakuan Hutang berikut 
dengan segala perubahan, penambahan, 
pembaharuan, perpanjangan, dan/atau Perjanjian        
(-perjanjian) serta dokumen-dokumen lainnya baik 
yang telah dan/atau akan dibuat dikemudian hari, baik 
atas pinjaman pokok, tambahan berikut bunga, provisi, 
denda dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lain berupa 
apapun juga yang sekarang telah ada dan/atau 
dikemudian hari akan ada/timbul, maka DEBITUR 
menyerahkan agunan (-agunan) dengan segala 
pembebasan (vrijwaring) yang diikat dengan surat-
surat/akta-akta tersendiri yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
PERJANJIAN KREDIT ini berupa: 
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a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 
10.252m2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh 
dua meter persegi), sebagaimana dibuktikan 
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
(SHGB) nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, 
tertanggal tiga belas Januari dua ribu empat 
belas (13-1-2014), terdaftar atas nama        
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS 
INDONESIA, dan terletak di: 

 
Propinsi : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan  : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 
 
Setempat dikenal dengan nama Kavling 
Industri Jalan Eropa II Kavling E 3 nomor 2-1 
dan 2-2, Kawasan Industri Kakatau Cilegon. 
 
Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam 
dan/atau melekat pada bidang tanah tersebut, 
yang menurut sifat, tujuan dan peruntukannya 
oleh Undang-Undang dan peraturan yang 
berlaku dianggap sebagai benda tetap, baik 
yang sekarang ada maupun kelak dikemudian 
hari akan berada dan/atau diperoleh bidang 
tanah tersebut. 

 
b. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 
 
c. Mesin-mein yang terdiri dari: 

- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 

 
d.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 
e. Stok Barang (inventory) 
 
f.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine 

Line 
 
g.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene 

Pipe Extrusion Line 
 

2. Agunan berupa sebidang tanah dan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, 
diberikan dan dilakukan secara cross collateral (pari 
passu) dan cross default untuk seluruh fasilitas kredit 
yang dimiliki DEBITUR, berupa: 

 
a. Fasilitas Pinjaman Berjangka Bersyarat (PB 

Bersyarat), sebesar Rp 21.600.000.000,- (dua 
puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah); 
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b. Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka-1 
(PAB-1) Sublimit Letter of Credit (L/C) (Sight, 
Usance, UPAS), sebesar Rp 1.262.790.000,- 
(satu miliar dua ratus enam puluh dua juta 
tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) 

 
c. Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka-2 

(PAB-2), sebesar Rp 10.200.000.000,- 
(sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) 

 
d. Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka-3 

(PAB-3), sebesar Rp 8.800.000.000,- 
(delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) 

 
e. Fasilitas Letter of Credit (L/C) 

(SIGHT/USANCE/UPAS) Combine Limit Bank 
Garansi (BG) (Bid Bond, Advance Payment 
Bond, Retention and Maintenance Bond dan 
Performance Bond), sebesar USD 
1,000,000.00 (satu juta Dolar Amerika 
Serikat); 

 
f. Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) 

Sublimit Letter of Credit (LC) Line, sebesar 
Rp 17.400.000.000,- (tujuh belas miliar empat 
ratus juta Rupiah); 

 
Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 

pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap perjanjian kredit lainnya atas nama 
DEBITUR berupa: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka Bersyarat 

(PB Bersyarat) nomor 159; 
 
b. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 1 (PAB-1) 

Sublimit Letter of Credit (L/C), tertanggal hari ini nomor 
160; 

 
c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 66, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 63; 

 
-  akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 2 (PAB-2), tertanggal sembilan Oktober 
dua ribu lima belas (9-10-2015) nomor 73. Berikut 
dengan perubahan-perubahannya; 
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d. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 67, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 64; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 3 (PAB-3), tertanggal sembilan Oktober 
dua ribu lima belas (9-10-2015) nomor 74, Berikut 
dengan perubahannya; 

 
e. akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 

Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of 

Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas 
(10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of 

Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima belas 
(9-10-2015) nomor 75; Berikut dengan perubahan-
perubahannya; 

 
f. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 

Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada BANK 
untuk menuntut pembayaran kembali atas semua 
jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh 
debitur yang timbul dari/atau berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT, secara sekaligus sebelum 
tanggal jatuh tempo (tanggal pembayaran) yang 
semula ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta 
seberapa perlu DEBITUR dengan ini melepaskan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal-
pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata Indonesia. 

 
Berakhirnya Perjanjian : Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) di atas, BANK berhak untuk seketika dengan 
mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa Somasi 
dan/atau peringatan lagi mengakhiri PERJANJIAN KREDIT ini 
dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada 
DEBITUR serta menolak segala pengambilan uang meskipun 
masa pinjaman DEBITUR belum berakhir, apabila terjadi atau 
timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini, yakni: 
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a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian 
DEBITUR lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau 
melanggar sesuatu ketentuan yang termasuk dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini, termasuk (tetapi tidak 
terbatas) bilamana DEBITUR tidak atau lalai 
membayar lunas pada waktunya kepada BANK 
sesuatu jumlah pinjaman dan/atau bunga, provisi dan 
lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas 
(sudah jatuh tempo). 

 
b. Penyitaan 

Kekayaan DEBITUR atau barang-barang (baik yang 
bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi agunan 
untuk pembayaran kembali FASILITAS PINJAMAN ini 
yang ditetapkan dalam Pasal 7 PERJANJIAN KREDIT 
ini, sebagian atau seluruh disita oleh instansi yang 
berwenang. 

 
c. Pernyataan tidak benar 

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau 
agunan yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK 
dalam PERJANJIAN KREDIT ini atau dalam Perjanjian 
Agunan tidak benar atau tidak sesuai dengan 
kenyataan. 

 
d. Kelalaian Membayar dalam Perjanjian Lain 

Bilamana DEBITUR tidak atau lalai dalam 
melaksanakan sesuatu jumlah uang yang berdasarkan 
perjanjian (-perjanjian) lain berupa apapun juga yang 
sekarang telah ada/atau di kemudian hari akan dibuat 
oleh dan antara BANK dan DEBITUR, wajib dibayar 
oleh DEBITUR kepada BANK. 

e. Likuidasi 
Bilamana DEBITUR dibubarkan/dilikuidasi. 

 
f. Kepailitan 

Bilamana DEBITUR atau oleh instansi yang 
berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit 
atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU). 
 

g. Permohonan Kepailitan 
Bilamana DEBITUR atau mengajukan permohonan 
kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan 
pailit atau untuk diberikan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) atau bilamana orang/pihak 
lain mengajukan permohonan kepada instansi yang 
berwenang agar DEBITUR atau dinyatakan dalam 
keadaan pailit. 

 
h. Kelalaian dalam Perjanjian Lain 

 
- Apabila DEBITUR atau telah lalai atau 

melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu 
perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun 
tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai 
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atau berhubungan dengan pinjaman uang 
atau pemberian kredit dimana DEBITUR atau 
adalah sebagai pihak yang meminjam dan 
bilamana kelalaian dan/atau pelanggaran 
tersebut mengakibatkan atau memberikan 
hak kepada pihak lain dalam perjanjian 
tersebut untuk menyatakan bahwa huang 
atau kredit yang diberikan dalam perjanjian 
tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar 
kembali dengan seketika dan sekaligus pada 
tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah 
ditentukan. 

 
- Bilamana DEBITUR atau lalai melaksanakan 

sesuatu kewajiban atau melakukan sesuatu 
perjanjian dengan orang/pihak lain termasuk 
namun tidak terbatas pada Perjanjian yang 
mengenai atau berhubungan dengan 
pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit 
dimana DEBITUR atau adalah sebagai pihak 
yang menerima penerimaan atau sebagian 
dan kelalaian atau pelanggaran mana 
memberikan hak kepada pihak yang 
memberikan pinjaman untuk menuntut 
pembayaran dan pembayaran kembali atas 
jumlah-jumlah uang yang terhutang atau wajib 
dibayar oleh DEBITUR atau dalam perjanjian 
tersebut secara seketika dan sekaligus 
sebelum tanggal jatuh waktu (tanggal 
pembayaran)-nya. 

 
i. Perubahan pada PENJAMIN 

Bilamana meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau 
dinyatakan berada di bawah pengampunan/curatele 
(yang mana berlaku) maka dalam salah satu kejadian 
tersebut diatas: 

 
- kewajiban BANK untuk memberikan 

FASILITAS PINJAMAN kepada DEBITUR 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT ini akan 
berakhir/berhenti dengan seketika; 

 
- semua dan setiap jumlah uang yang pada 

waktu itu terhutang oleh DEBITUR 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT ini atau 
menjadi dapat ditagih pembayarannya 
dengan seketika dan secara sekaligus oleh 
BANK tanpa perlu peringatan atau teguran 
berupa apapun dan dari siapapun juga, dan 

 
j. BANK berhak untuk dengan seketika menjalankan 

hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau 
berdasarkan perjanjian-perjanjian agunan yang disebut 
dalam Pasal 7 perjanjian ini. 
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a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian 
DEBITUR lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau 
melanggar sesuatu ketentuan yang termasuk dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini, termasuk (tetapi tidak 
terbatas) bilamana DEBITUR tidak atau lalai 
membayar lunas pada waktunya kepada BANK 
sesuatu jumlah pinjaman dan/atau bunga, provisi dan 
lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas 
(sudah jatuh tempo). 

 
b. Penyitaan 

Kekayaan DEBITUR atau barang-barang (baik yang 
bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi agunan 
untuk pembayaran kembali FASILITAS PINJAMAN ini 
yang ditetapkan dalam Pasal 7 PERJANJIAN KREDIT 
ini, sebagian atau seluruh disita oleh instansi yang 
berwenang. 

 
c. Pernyataan tidak benar 

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau 
agunan yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK 
dalam PERJANJIAN KREDIT ini atau dalam Perjanjian 
Agunan tidak benar atau tidak sesuai dengan 
kenyataan. 

 
d. Kelalaian Membayar dalam Perjanjian Lain 

Bilamana DEBITUR tidak atau lalai dalam 
melaksanakan sesuatu jumlah uang yang berdasarkan 
perjanjian (-perjanjian) lain berupa apapun juga yang 
sekarang telah ada/atau di kemudian hari akan dibuat 
oleh dan antara BANK dan DEBITUR, wajib dibayar 
oleh DEBITUR kepada BANK. 

e. Likuidasi 
Bilamana DEBITUR dibubarkan/dilikuidasi. 

 
f. Kepailitan 

Bilamana DEBITUR atau oleh instansi yang 
berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit 
atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU). 
 

g. Permohonan Kepailitan 
Bilamana DEBITUR atau mengajukan permohonan 
kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan 
pailit atau untuk diberikan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) atau bilamana orang/pihak 
lain mengajukan permohonan kepada instansi yang 
berwenang agar DEBITUR atau dinyatakan dalam 
keadaan pailit. 

 
h. Kelalaian dalam Perjanjian Lain 

 
- Apabila DEBITUR atau telah lalai atau 

melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu 
perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun 
tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai 
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atau berhubungan dengan pinjaman uang 
atau pemberian kredit dimana DEBITUR atau 
adalah sebagai pihak yang meminjam dan 
bilamana kelalaian dan/atau pelanggaran 
tersebut mengakibatkan atau memberikan 
hak kepada pihak lain dalam perjanjian 
tersebut untuk menyatakan bahwa huang 
atau kredit yang diberikan dalam perjanjian 
tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar 
kembali dengan seketika dan sekaligus pada 
tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah 
ditentukan. 

 
- Bilamana DEBITUR atau lalai melaksanakan 

sesuatu kewajiban atau melakukan sesuatu 
perjanjian dengan orang/pihak lain termasuk 
namun tidak terbatas pada Perjanjian yang 
mengenai atau berhubungan dengan 
pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit 
dimana DEBITUR atau adalah sebagai pihak 
yang menerima penerimaan atau sebagian 
dan kelalaian atau pelanggaran mana 
memberikan hak kepada pihak yang 
memberikan pinjaman untuk menuntut 
pembayaran dan pembayaran kembali atas 
jumlah-jumlah uang yang terhutang atau wajib 
dibayar oleh DEBITUR atau dalam perjanjian 
tersebut secara seketika dan sekaligus 
sebelum tanggal jatuh waktu (tanggal 
pembayaran)-nya. 

 
i. Perubahan pada PENJAMIN 

Bilamana meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau 
dinyatakan berada di bawah pengampunan/curatele 
(yang mana berlaku) maka dalam salah satu kejadian 
tersebut diatas: 

 
- kewajiban BANK untuk memberikan 

FASILITAS PINJAMAN kepada DEBITUR 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT ini akan 
berakhir/berhenti dengan seketika; 

 
- semua dan setiap jumlah uang yang pada 

waktu itu terhutang oleh DEBITUR 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT ini atau 
menjadi dapat ditagih pembayarannya 
dengan seketika dan secara sekaligus oleh 
BANK tanpa perlu peringatan atau teguran 
berupa apapun dan dari siapapun juga, dan 

 
j. BANK berhak untuk dengan seketika menjalankan 

hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau 
berdasarkan perjanjian-perjanjian agunan yang disebut 
dalam Pasal 7 perjanjian ini. 

 



104

   

 
124 

 

k. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman 
tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan. 

 
l. Angsuran Pokok dan Bunga tidak dibayarkan berturut-

turut selama 3 (tiga) bulan. 
 
m. Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha DEBITUR 

tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut 
pertimbangan BANK. 

 
n. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan 

keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya 
mundur sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak 
dapat membayar hutangnya lagi. 

 
o. Bilamana menurut penilaian BANK, FASILITAS 

PINJAMAN DEBITUR tidak akan terbayar lunas dan 
tepat waktu yang telah ditetapkan dan/atau karena 
alasan-alasan yang dianggap perlu. 

 
p. Bilamana DEBITUR mengadakan pengalihan/ 

pengoperan usaha atau mengadakan perubahan 
Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang 
saham, direksi dan dewan komisaris tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari BANK. 

 
q. Bilamana DEBITUR meninggal dunia dan/atau 

dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar 
(bilamana DEBITUR adalah suatu perusahaan) atau 
menangguhkan untuk sementara usahanya atau 
dinyatakan berada di bawah pengampuan. 

 
r. Jika PEMINJAM masuk dalam daftar kredit macet 

dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh 
BANK Indonesia. 

 
Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kredit sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatas, DEBITUR wajib 
membayar seluruh Pinjaman pokok, tambahannya 
berikut bunga, provisi, denda dan ongkos-ongkos/ 
biaya-biaya lainnya berupa apapun juga kepada BANK 
dengan seketika dan sekaligus lunas. 

 
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia 

 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jawa Barat 

 
 
- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka-1 (PAB-1) Sub Limit Letter of Credit (L/C) 

Nomor: 160 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, 
MSi, Notaris di Jakarta 
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Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 
 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

2. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Angsuran 
Berjangka-
1 (PAB-1) 
dengan sub 
limit Letter 
of Credit 
(L/C) 
 

Rp1.262.790.000,- 
(satu miliar dua 
ratus enam puluh 
dua juta tujuh 
ratus sembilan 
puluh ribu Rupiah) 

a. Bunga: 12,5% 
(dua belas 
koma dua lima 
persen) per 
tahun. Dan 
terhitung sejak 
bulan 
berikutnya 
bunga menjadi 
sebesar 11,5% 
(sebelas koma 
lima persen) 
per tahun; 

 
b.  Denda 36% 

(tiga puluh 
enam persen) 
per tahun. 

 

11 Oktober 
2019 

 

 
 

Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
Tujuan : Investasi pembelian mesin 
 
Syarat Penarikan : Penarikan atau pencairan FASILITAS PINJAMAN dapat 

dilakukan dalam bentuk fasilitas L/C (dengan memperhatikan 
pembatasan-pembatasan oleh yang berwajib), dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 
a. Pembukaan atau penarikan Fasilitas L/C wajib 

memenuhi syarat dan ketentuan Umum Pembukaan 
Letters of Credit (L/C) yang ditetapkan oleh BANK. 
Syarat dan Ketentan Umum Pembukuan Letters of 
Credit (L/C) yang telah ditandatangani oleh DEBITUR 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpenting 
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, oleh 
karenanya berlaku serta mengikat kedua belah pihak. 

 
b. Setiap permintaan penerbitan dan/atau perubahan 

dan/atau pembatalan L/C berdasarkan Perjanjian 
kredit harus diajukan secara tertulis oleh DEBITUR 
yang berwenang sesuai dengan surat izin impor 
DEBITUR dan permintaan tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk dan isi yang disetujui BANK dan 
sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari kerja sebelum tanggal penerbitan dan/atau 
perubahan dan/atau pembatalan L/C. 
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k. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman 
tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan. 

 
l. Angsuran Pokok dan Bunga tidak dibayarkan berturut-

turut selama 3 (tiga) bulan. 
 
m. Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha DEBITUR 

tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut 
pertimbangan BANK. 

 
n. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan 

keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya 
mundur sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak 
dapat membayar hutangnya lagi. 

 
o. Bilamana menurut penilaian BANK, FASILITAS 

PINJAMAN DEBITUR tidak akan terbayar lunas dan 
tepat waktu yang telah ditetapkan dan/atau karena 
alasan-alasan yang dianggap perlu. 

 
p. Bilamana DEBITUR mengadakan pengalihan/ 

pengoperan usaha atau mengadakan perubahan 
Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang 
saham, direksi dan dewan komisaris tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari BANK. 

 
q. Bilamana DEBITUR meninggal dunia dan/atau 

dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar 
(bilamana DEBITUR adalah suatu perusahaan) atau 
menangguhkan untuk sementara usahanya atau 
dinyatakan berada di bawah pengampuan. 

 
r. Jika PEMINJAM masuk dalam daftar kredit macet 

dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh 
BANK Indonesia. 

 
Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kredit sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatas, DEBITUR wajib 
membayar seluruh Pinjaman pokok, tambahannya 
berikut bunga, provisi, denda dan ongkos-ongkos/ 
biaya-biaya lainnya berupa apapun juga kepada BANK 
dengan seketika dan sekaligus lunas. 

 
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia 

 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jawa Barat 

 
 
- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka-1 (PAB-1) Sub Limit Letter of Credit (L/C) 

Nomor: 160 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, 
MSi, Notaris di Jakarta 
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Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 
 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

2. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Angsuran 
Berjangka-
1 (PAB-1) 
dengan sub 
limit Letter 
of Credit 
(L/C) 
 

Rp1.262.790.000,- 
(satu miliar dua 
ratus enam puluh 
dua juta tujuh 
ratus sembilan 
puluh ribu Rupiah) 

a. Bunga: 12,5% 
(dua belas 
koma dua lima 
persen) per 
tahun. Dan 
terhitung sejak 
bulan 
berikutnya 
bunga menjadi 
sebesar 11,5% 
(sebelas koma 
lima persen) 
per tahun; 

 
b.  Denda 36% 

(tiga puluh 
enam persen) 
per tahun. 

 

11 Oktober 
2019 

 

 
 

Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
Tujuan : Investasi pembelian mesin 
 
Syarat Penarikan : Penarikan atau pencairan FASILITAS PINJAMAN dapat 

dilakukan dalam bentuk fasilitas L/C (dengan memperhatikan 
pembatasan-pembatasan oleh yang berwajib), dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 
a. Pembukaan atau penarikan Fasilitas L/C wajib 

memenuhi syarat dan ketentuan Umum Pembukaan 
Letters of Credit (L/C) yang ditetapkan oleh BANK. 
Syarat dan Ketentan Umum Pembukuan Letters of 
Credit (L/C) yang telah ditandatangani oleh DEBITUR 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpenting 
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, oleh 
karenanya berlaku serta mengikat kedua belah pihak. 

 
b. Setiap permintaan penerbitan dan/atau perubahan 

dan/atau pembatalan L/C berdasarkan Perjanjian 
kredit harus diajukan secara tertulis oleh DEBITUR 
yang berwenang sesuai dengan surat izin impor 
DEBITUR dan permintaan tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk dan isi yang disetujui BANK dan 
sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari kerja sebelum tanggal penerbitan dan/atau 
perubahan dan/atau pembatalan L/C. 
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c. BANK berhak menolak permintaan DEBITUR untuk 
menerbitkan L/C pada tanggal yang melewati jangka 
waktu availability period sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 3.1 Perjanjian kredit, kecuali atas 
permintaan yang diajukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian 
kredit, kecuali atas permintaan yang diajukan secara 
tertulis oleh DEBITUR disetujui untuk diperpanjang 
oleh BANK. 

 
d. Jangka waktu dari L/C Usance yang diterbitkan oleh 

BANK berdasarkan Perjanjian Kredit adalah minimal 
30 (tiga puluh) hari kalender dengan maksimal 180 
(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 
tanggal pengapalan (Bill of Lading date) atau jangka 
waktu lain yang disetujui BANK sesuai dengan 
kesepakatan antara Pihak Penjual dengan Nasabah. 

 
e. Setiap perpanjangan jatuh tempo L/C Usance harus 

memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
beneficiary (supplier) yang bersangkutan dan harus 
diajukan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo L/C 
Usance yang dimohonkan perpanjangannya. 

 
f. Perubahan atau pembatalan transaksi L/C hanya 

berlaku setelah BANK menerima pemberitahuan 
mengenai persetujuan atas perubahan atau 
pembatalan tersebut dari beneficiary (supplier) 

 
g. Permintaan penerbitan dan/atau permintaan 

perubahan dan/atau pembatalan L/C merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN 
KREDIT dan jumlahnya akan selalu diperhitungkan 
dengan Fasilitas Pinjaman. 

 
h. Apabila dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh 

beneficiary (supplier) ternyata tidak sesuai dengan 
yang disyaratkan di dalam L/C dan BANK tidak 
mendapat pemberitahuan persetujan atau penolakan 
tertulis dari DEBITUR atas penyimpangan dokumen 
tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah 
BANK menerima dokumen atau dalam waktu yan 
ditentukan oleh BANK menerima dokumen atau dala 
waktu yang ditentukan oleh BANK secara tertulis, 
maka lewatnya waktu tersebut dianggap sebagai 
merupakan bukti adanya penerimaan DEBITUR atas 
penyimpangan dokumen. 

 
i. DEBITUR akan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan 

yang diatur pada PERJANJIAN KREDIT ini, serta 
Syarat-syarat Umum Penerbitan L/C dan mengikatkan 
dirinya terhadap “Uniform Customs and Practice for 
Documentar Credit (2007 revision) ICC Punlication 
Nomor 600”, Majelis Dagang Internasional dan/atau 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
27/38/KEP/DIR, tertanggal tiga puluh Juni seribu 
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sembilan ratus sembilan puluh empat (30-6-1994), 
perihal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
dengan segala perubahan-perubahannya yang akan 
dibuat kemudian, kecuali apabila ditentukan lain oleh 
BANK, dan bahwa sekiranya ada pasal-pasal dari 
peraturan tersebut bertentangan dengan salah satu 
peraturan syarat-syarat umum ini, maka hanya BANK 
yang akan menentukan peraturan manakah yang akan 
digunakan. 

 
j. Dengan tidak mengurangi hak BANK untuk 

mengadakan peninjauan kembali secara berkala. 
BANK juga berhak untuk menolak permintaan 
pembukaan L/C apabila menurut pertimbangan BANK 
terdapat alasan-alasan yang penting untuk itu dan 
untuk hal-hal tersebut di atas DEBITUR tidak berhak 
untuk mengajukan klaim/gugatan/tuntutan apapun 
kepada BANK. 

 
k. DEBITUR wajib menandatangani Surat Aksep/ 

Promissory Note atau tanda bukti penerimaan lainnya 
yang ditetapkan oleh BANK pada waktu L/C diaksep 
oleh BANK. Ketiadaan Surat Aksep/Promissory Note 
atau tanda bukti penerimaan lainnya tidak mengurangi 
segala hak BANK untuk menuntut agar DEBITUR 
memenuhi/melunasi kewajibannya akibat akseptasi 
dan penerbitan L/C. 

 
Pembayaran kembali : 1. Pembayaran kembali hutang pokok dan bunga 

pinjaman akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK 
dengan cara mengangsur sebagaimana terlampir 
dalam jadwal angsuran berikut dengan perubahan-
perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta 
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN 
KREDIT ini. 

 
2. Angsuran pinjaman (Pembayaran kembali hutang 

pokok dan bunga pinjaman) sebagaimana disebutkan 
dalam ayat 1 diatas sepenuhnya dilakukan oleh 
DEBITUR, dan dinyatakan efektif apabila dana untuk 
pembayaran angsuran pokok, bunga, dan biaya-biaya 
lain telah diterima oleh BANK, yang meliputi pelunasan 
hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain. 

 
Kewajiban Peminjam :  Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan 

SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama 
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian 
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum 
dilunasi, NASABAH wajib: 

 
1.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Nomor 

5300122894 dan pembukaan rekening itu akan 
diberlakukan syarat-syarat umum dan kebiasaan yang 
dikeluarkan BANK yang telah disetujui oleh dan 
mengikat DEBITUR. 
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c. BANK berhak menolak permintaan DEBITUR untuk 
menerbitkan L/C pada tanggal yang melewati jangka 
waktu availability period sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 3.1 Perjanjian kredit, kecuali atas 
permintaan yang diajukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian 
kredit, kecuali atas permintaan yang diajukan secara 
tertulis oleh DEBITUR disetujui untuk diperpanjang 
oleh BANK. 

 
d. Jangka waktu dari L/C Usance yang diterbitkan oleh 

BANK berdasarkan Perjanjian Kredit adalah minimal 
30 (tiga puluh) hari kalender dengan maksimal 180 
(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 
tanggal pengapalan (Bill of Lading date) atau jangka 
waktu lain yang disetujui BANK sesuai dengan 
kesepakatan antara Pihak Penjual dengan Nasabah. 

 
e. Setiap perpanjangan jatuh tempo L/C Usance harus 

memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
beneficiary (supplier) yang bersangkutan dan harus 
diajukan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo L/C 
Usance yang dimohonkan perpanjangannya. 

 
f. Perubahan atau pembatalan transaksi L/C hanya 

berlaku setelah BANK menerima pemberitahuan 
mengenai persetujuan atas perubahan atau 
pembatalan tersebut dari beneficiary (supplier) 

 
g. Permintaan penerbitan dan/atau permintaan 

perubahan dan/atau pembatalan L/C merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN 
KREDIT dan jumlahnya akan selalu diperhitungkan 
dengan Fasilitas Pinjaman. 

 
h. Apabila dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh 

beneficiary (supplier) ternyata tidak sesuai dengan 
yang disyaratkan di dalam L/C dan BANK tidak 
mendapat pemberitahuan persetujan atau penolakan 
tertulis dari DEBITUR atas penyimpangan dokumen 
tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah 
BANK menerima dokumen atau dalam waktu yan 
ditentukan oleh BANK menerima dokumen atau dala 
waktu yang ditentukan oleh BANK secara tertulis, 
maka lewatnya waktu tersebut dianggap sebagai 
merupakan bukti adanya penerimaan DEBITUR atas 
penyimpangan dokumen. 

 
i. DEBITUR akan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan 

yang diatur pada PERJANJIAN KREDIT ini, serta 
Syarat-syarat Umum Penerbitan L/C dan mengikatkan 
dirinya terhadap “Uniform Customs and Practice for 
Documentar Credit (2007 revision) ICC Punlication 
Nomor 600”, Majelis Dagang Internasional dan/atau 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
27/38/KEP/DIR, tertanggal tiga puluh Juni seribu 
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sembilan ratus sembilan puluh empat (30-6-1994), 
perihal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
dengan segala perubahan-perubahannya yang akan 
dibuat kemudian, kecuali apabila ditentukan lain oleh 
BANK, dan bahwa sekiranya ada pasal-pasal dari 
peraturan tersebut bertentangan dengan salah satu 
peraturan syarat-syarat umum ini, maka hanya BANK 
yang akan menentukan peraturan manakah yang akan 
digunakan. 

 
j. Dengan tidak mengurangi hak BANK untuk 

mengadakan peninjauan kembali secara berkala. 
BANK juga berhak untuk menolak permintaan 
pembukaan L/C apabila menurut pertimbangan BANK 
terdapat alasan-alasan yang penting untuk itu dan 
untuk hal-hal tersebut di atas DEBITUR tidak berhak 
untuk mengajukan klaim/gugatan/tuntutan apapun 
kepada BANK. 

 
k. DEBITUR wajib menandatangani Surat Aksep/ 

Promissory Note atau tanda bukti penerimaan lainnya 
yang ditetapkan oleh BANK pada waktu L/C diaksep 
oleh BANK. Ketiadaan Surat Aksep/Promissory Note 
atau tanda bukti penerimaan lainnya tidak mengurangi 
segala hak BANK untuk menuntut agar DEBITUR 
memenuhi/melunasi kewajibannya akibat akseptasi 
dan penerbitan L/C. 

 
Pembayaran kembali : 1. Pembayaran kembali hutang pokok dan bunga 

pinjaman akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK 
dengan cara mengangsur sebagaimana terlampir 
dalam jadwal angsuran berikut dengan perubahan-
perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta 
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN 
KREDIT ini. 

 
2. Angsuran pinjaman (Pembayaran kembali hutang 

pokok dan bunga pinjaman) sebagaimana disebutkan 
dalam ayat 1 diatas sepenuhnya dilakukan oleh 
DEBITUR, dan dinyatakan efektif apabila dana untuk 
pembayaran angsuran pokok, bunga, dan biaya-biaya 
lain telah diterima oleh BANK, yang meliputi pelunasan 
hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain. 

 
Kewajiban Peminjam :  Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan 

SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama 
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian 
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum 
dilunasi, NASABAH wajib: 

 
1.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Nomor 

5300122894 dan pembukaan rekening itu akan 
diberlakukan syarat-syarat umum dan kebiasaan yang 
dikeluarkan BANK yang telah disetujui oleh dan 
mengikat DEBITUR. 



108

   

 
128 

 

2. menyampaikan kepada BANK: 
(i) Laporan Keuangan In House segera setelah 

diminta oleh BANK, selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak tanggal laporan yang 
ditandatangani oleh DEBITUR; 

 
(ii) Laporan Keuangan Tahunan (Audited) segera 

setelah diminta oleh BANK, selambat-
lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari 
kalender sejak tanggal laporan; 

 
(iii) Laporan-laporan mengenai barang-barang 

jaminan milik DEBITUR dan lain lain laporan 
tentang DEBITUR yang diminta oleh BANK; 

 
(iv) Laporan-laporan mengenai stock bahan-

bahan mentah, barang-barang setengah jadi 
dan barang-barang persediaa milik DEBITUR; 

 
(v) daftar piutang/tagihan-tagihan DEBITUR dan 

lain-lain laporan tentang DEBITUR bermeterai 
cukup yang telah ditandatangani oleh 
DEBITUR setiap 3 (tiga) bulan sekali; 

 
3.  memelihara pembukuan administrasi dan catatan-

catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan 
oleh DEBITUR sesuai dengan dan menurut prinsip-
prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum 
diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus 
menerus; 

 
4. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK 

pada waktu-waktu yang layak (sebagaimana 
ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan 
dan usaha DEBITUR serta barang-barang agunan/ 
jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, 
catatan-catatan dan administrasi DEBITUR dan 
membuat salinan-salinan atau catatan-catatan dari 
padanya. 

 
5. Mengasuransikan semua barang-barang yang 

dijaminkan baik berupa barang-barang bergerak 
maupun barang-barang tidak bergerak, yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan dijaminkan/ 
diagunkan oleh DEBITUR atau orang/pihak lain 
kepada BANK pada perusahaan (perusahaan) 
asuransi yang telah disetujui oleh BANK terhadap 
bahaya/resiko serta dengan nilai/harga asuransi 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
asuransi yang disetujui oleh BANK. Dalam polis-polis 
asuransi wajib memuat BANKer’s Clause pada BANK, 
dan BANK adalah satu-satunya pihak yang berhak 
untuk menuntut, menagih dan menerima pembayaran 
uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi atas 
nama DEBITUR. Premi-premi, ongkos-ongkos 
dan/atau biaya-biaya lainnya ditanggung dan wajib 
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dibayar oleh DEBITUR. Asli polis-polis asuransi dan 
surat-surat/dokumen lainnya mengenai atau yang 
berhubungan dengan asuransi tersebut wajib 
diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh BANK. 

 
6. Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara 

tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau 
notulen-notulen kepada BANK yang berkaitan dengan: 
 
i. Perubahan Anggaran Dasar, apabila 

dilakukan 
perubahan berupa apapun terhadap 
Anggaran Dasar DEBITUR. 

 
ii. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan 

Komisaris, apabila diadakan perubahan 
terhadap susunan para pemegang saham, 
Direksi atau Komisaris DEBITUR. 

 
Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 

pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sembilan Oktober dua ribu 
lima belas (9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) 
Bersyarat, tertanggal hari ini nomor 159; 

 
c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 66, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas  (10-10-2014) nomor 63 

 
-  akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 2 (PAB-2), tertanggal sembilan 
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2. menyampaikan kepada BANK: 
(i) Laporan Keuangan In House segera setelah 

diminta oleh BANK, selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak tanggal laporan yang 
ditandatangani oleh DEBITUR; 

 
(ii) Laporan Keuangan Tahunan (Audited) segera 

setelah diminta oleh BANK, selambat-
lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari 
kalender sejak tanggal laporan; 

 
(iii) Laporan-laporan mengenai barang-barang 

jaminan milik DEBITUR dan lain lain laporan 
tentang DEBITUR yang diminta oleh BANK; 

 
(iv) Laporan-laporan mengenai stock bahan-

bahan mentah, barang-barang setengah jadi 
dan barang-barang persediaa milik DEBITUR; 

 
(v) daftar piutang/tagihan-tagihan DEBITUR dan 

lain-lain laporan tentang DEBITUR bermeterai 
cukup yang telah ditandatangani oleh 
DEBITUR setiap 3 (tiga) bulan sekali; 

 
3.  memelihara pembukuan administrasi dan catatan-

catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan 
oleh DEBITUR sesuai dengan dan menurut prinsip-
prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum 
diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus 
menerus; 

 
4. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK 

pada waktu-waktu yang layak (sebagaimana 
ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan 
dan usaha DEBITUR serta barang-barang agunan/ 
jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, 
catatan-catatan dan administrasi DEBITUR dan 
membuat salinan-salinan atau catatan-catatan dari 
padanya. 

 
5. Mengasuransikan semua barang-barang yang 

dijaminkan baik berupa barang-barang bergerak 
maupun barang-barang tidak bergerak, yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan dijaminkan/ 
diagunkan oleh DEBITUR atau orang/pihak lain 
kepada BANK pada perusahaan (perusahaan) 
asuransi yang telah disetujui oleh BANK terhadap 
bahaya/resiko serta dengan nilai/harga asuransi 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
asuransi yang disetujui oleh BANK. Dalam polis-polis 
asuransi wajib memuat BANKer’s Clause pada BANK, 
dan BANK adalah satu-satunya pihak yang berhak 
untuk menuntut, menagih dan menerima pembayaran 
uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi atas 
nama DEBITUR. Premi-premi, ongkos-ongkos 
dan/atau biaya-biaya lainnya ditanggung dan wajib 
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dibayar oleh DEBITUR. Asli polis-polis asuransi dan 
surat-surat/dokumen lainnya mengenai atau yang 
berhubungan dengan asuransi tersebut wajib 
diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh BANK. 

 
6. Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara 

tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau 
notulen-notulen kepada BANK yang berkaitan dengan: 
 
i. Perubahan Anggaran Dasar, apabila 

dilakukan 
perubahan berupa apapun terhadap 
Anggaran Dasar DEBITUR. 

 
ii. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan 

Komisaris, apabila diadakan perubahan 
terhadap susunan para pemegang saham, 
Direksi atau Komisaris DEBITUR. 

 
Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 

pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sembilan Oktober dua ribu 
lima belas (9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) 
Bersyarat, tertanggal hari ini nomor 159; 

 
c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 66, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas  (10-10-2014) nomor 63 

 
-  akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 2 (PAB-2), tertanggal sembilan 
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Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 73 

Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

d. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 67, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 64 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 3 (PAB-3), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 64, 

Berikut dengan perubahannya; 
 

e.   akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 
Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 75; 

Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

f. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 
Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

   
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada 
BANK untuk menuntut pembayaran kembali 
atas semua jumlah yang terhutang dan wajib 
dibayar oleh debitur yang timbul dari/atau 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo 
(tanggal pembayaran) yang semula 
ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes 
serta seberapa perlu DEBITUR dengan ini 
melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia 

 
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia 

 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
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- Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Nomor: 66 Tanggal 11 Oktober 2013, yang 
dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta sebagaimana 
terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka-2 (PAB-2) 
Sub Limit Letter of Credit (L/C) Nomor: 161 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di 
hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 
 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

3. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Angsuran 
Berjangka-
2 (PAB-2) 
dengan sub 
limit Letter 
of Credit 
(L/C) 

Rp10.200.000.000,- 
(sepuluh miliar dua 
ratus juta Rupiah) 

a. Bunga: 11,5% 
(sebelas koma 
dua lima 
persen) per 
tahun.  

11 Oktober 
2019 

 

 
Kewajiban Peminjam :  h. Pernyataan dan jaminan 

DEBITUR memenuhi ketentuan dan peraturan mengenai 
lingkungan hidup dan sosial yang berlaku sesuai dengan 
bidang usaha DEBITUR, termasuk tapi tidak terbatas pada 
ketentuan Analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan wajib 
melaporkan kepada BANK secara berkala (minimal 
setahun sekali) kinerjanya di bidang lingkungan dan sosial, 
termasuk status pelaksanaan dan insiden serius di bidang 
sosial dan lingkungan (apabila ada), sekaligus kronologis 
kejadian dan penyebabnya serta informasi mengenai 
langkah-langkah akan/telah diambil utuk mencegah 
terulangnya tersebut. 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 (sepuluh 

ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi), sebagaimana 
dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
(SHGB) nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, tertanggal tiga 
belas Januari dua ribu empat belas (13-1-2014) nomor 
01693/Kotasari/2014, Sertifikat diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kota Cilegon, tertanggal dua puluh enam Juni 
dua ribu empat belas (26-6-2014) terdaftar atas nama            
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, 
dan terletak di: 

 
Propinsi : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan  : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 

 
Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan 
Eropa II Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan Industri 
Kakatau Cilegon. 
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Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 73 

Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

d. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 67, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 64 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 3 (PAB-3), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 64, 

Berikut dengan perubahannya; 
 

e.   akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 
Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 75; 

Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

f. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 
Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

   
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada 
BANK untuk menuntut pembayaran kembali 
atas semua jumlah yang terhutang dan wajib 
dibayar oleh debitur yang timbul dari/atau 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo 
(tanggal pembayaran) yang semula 
ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes 
serta seberapa perlu DEBITUR dengan ini 
melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia 

 
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia 

 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
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- Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Nomor: 66 Tanggal 11 Oktober 2013, yang 
dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta sebagaimana 
terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka-2 (PAB-2) 
Sub Limit Letter of Credit (L/C) Nomor: 161 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di 
hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 
 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

3. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Angsuran 
Berjangka-
2 (PAB-2) 
dengan sub 
limit Letter 
of Credit 
(L/C) 

Rp10.200.000.000,- 
(sepuluh miliar dua 
ratus juta Rupiah) 

a. Bunga: 11,5% 
(sebelas koma 
dua lima 
persen) per 
tahun.  

11 Oktober 
2019 

 

 
Kewajiban Peminjam :  h. Pernyataan dan jaminan 

DEBITUR memenuhi ketentuan dan peraturan mengenai 
lingkungan hidup dan sosial yang berlaku sesuai dengan 
bidang usaha DEBITUR, termasuk tapi tidak terbatas pada 
ketentuan Analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan wajib 
melaporkan kepada BANK secara berkala (minimal 
setahun sekali) kinerjanya di bidang lingkungan dan sosial, 
termasuk status pelaksanaan dan insiden serius di bidang 
sosial dan lingkungan (apabila ada), sekaligus kronologis 
kejadian dan penyebabnya serta informasi mengenai 
langkah-langkah akan/telah diambil utuk mencegah 
terulangnya tersebut. 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 (sepuluh 

ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi), sebagaimana 
dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
(SHGB) nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, tertanggal tiga 
belas Januari dua ribu empat belas (13-1-2014) nomor 
01693/Kotasari/2014, Sertifikat diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kota Cilegon, tertanggal dua puluh enam Juni 
dua ribu empat belas (26-6-2014) terdaftar atas nama            
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, 
dan terletak di: 

 
Propinsi : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan  : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 

 
Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan 
Eropa II Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan Industri 
Kakatau Cilegon. 
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Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau 
melekat pada bidang tanah tersebut, yang menurut sifat, 
tujuan dan peruntukannya oleh Undang-Undang dan 
peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda tetap, baik 
yang sekarang ada maupun kelak dikemudian hari akan 
berada dan/atau diperoleh bidang tanah tersebut. 

 
2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 
 
3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 

- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 

 
4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 
5. Stok Barang (inventory) 
6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 
7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe Extrusion 

Line 
 

Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 
pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sembilan Oktober dua ribu 
lima belas (9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) 
Bersyarat, tertanggal hari ini nomor 159;c. akta 
Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 66, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 63 
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-  akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 
Berjangka 2 (PAB-2), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 73 

 Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 67, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 64 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 3 (PAB-3), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 64, 

 
 Berikut dengan perubahannya; 

 
d. akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 

Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 75; 

 
Berikut dengan perubahan-perubahannya; 

 
e. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 

Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada 
BANK untuk menuntut pembayaran kembali 
atas semua jumlah yang terhutang dan wajib 
dibayar oleh debitur yang timbul dari/atau 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo 
(tanggal pembayaran) yang semula 
ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes 
serta seberapa perlu DEBITUR dengan ini 
melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 
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Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau 
melekat pada bidang tanah tersebut, yang menurut sifat, 
tujuan dan peruntukannya oleh Undang-Undang dan 
peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda tetap, baik 
yang sekarang ada maupun kelak dikemudian hari akan 
berada dan/atau diperoleh bidang tanah tersebut. 

 
2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 
 
3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 

- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 

 
4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 
5. Stok Barang (inventory) 
6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 
7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe Extrusion 

Line 
 

Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 
pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sembilan Oktober dua ribu 
lima belas (9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) 
Bersyarat, tertanggal hari ini nomor 159;c. akta 
Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 66, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 63 

   

 
133 

 

-  akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 
Berjangka 2 (PAB-2), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 73 

 Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 67, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 64 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 3 (PAB-3), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 64, 

 
 Berikut dengan perubahannya; 

 
d. akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 

Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 75; 

 
Berikut dengan perubahan-perubahannya; 

 
e. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 

Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada 
BANK untuk menuntut pembayaran kembali 
atas semua jumlah yang terhutang dan wajib 
dibayar oleh debitur yang timbul dari/atau 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo 
(tanggal pembayaran) yang semula 
ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes 
serta seberapa perlu DEBITUR dengan ini 
melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia 

 
Hukum yang Berlaku :  Hukum Negara Republik Indonesia 
 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  

 
 

- Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Nomor: 67 Tanggal 11 Oktober 2013, yang 
dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, sebagaimana 
terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran 
Berjangka 3 (PAB-3) Nomor: 162 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris 
Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 

 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

4. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Angsuran 
Berjangka-
3 (PAB-3)  
 

Rp 
8.800.000.000,- 
(delapan miliar 
delapan ratus juta 
Rupiah) 

a. Bunga: 11,5% 
(sebelas koma 
dua lima 
persen) per 
tahun.  

11 Oktober 
2019 
 

 

 
 

Kewajiban Peminjam :  h. Pernyataan dan jaminan 
DEBITUR memenuhi ketentuan dan peraturan mengenai 
lingkungan hidup dan sosial yang berlaku sesuai dengan bidang 
usaha DEBITUR, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan 
Analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan wajib melaporkan 
kepada BANK secara berkala (minimal setahun sekali) 
kinerjanya di bidang lingkungan dan sosial, termasuk status 
pelaksanaan dan insiden serius di bidang sosial dan lingkungan 
(apabila ada), sekaligus kronologis kejadian dan penyebabnya 
serta informasi mengenai langkah-langkah akan/telah diambil 
untuk mencegah terulangnya tersebut. 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 (sepuluh ribu 

dua ratus lima puluh dua meter persegi), sebagaimana 
dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 
nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, tertanggal tiga belas Januari 
dua ribu empat belas (13-1-2014) nomor 01693/Kotasari/2014, 
Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, 
tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu empat belas            
(26-6-2014) terdaftar atas nama PT COMMUNICATION CABLE 
SYSTEMS INDONESIA, dan terletak di:  

 
Propinsi : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan  : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 
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Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan Eropa II 
Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan Industri Kakatau 
Cilegon. 

 
Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau melekat 
pada bidang tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuan dan 
peruntukannya oleh Undang-Undang dan peraturan yang 
berlaku dianggap sebagai benda tetap, baik yang sekarang ada 
maupun kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh 
bidang tanah tersebut. 

 
2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 
 
3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 

- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 

 
4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 
5. Stok Barang (inventory) 
 
6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 
7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe Extrusion 

Line 
 

Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 
pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sembilan Oktober dua ribu 
lima belas (9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) 
Bersyarat, tertanggal hari ini nomor 159; 

 



115114

   

 
134 

 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia 

 
Hukum yang Berlaku :  Hukum Negara Republik Indonesia 
 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  

 
 

- Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Nomor: 67 Tanggal 11 Oktober 2013, yang 
dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, sebagaimana 
terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran 
Berjangka 3 (PAB-3) Nomor: 162 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris 
Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 

 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

4. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Angsuran 
Berjangka-
3 (PAB-3)  
 

Rp 
8.800.000.000,- 
(delapan miliar 
delapan ratus juta 
Rupiah) 

a. Bunga: 11,5% 
(sebelas koma 
dua lima 
persen) per 
tahun.  

11 Oktober 
2019 
 

 

 
 

Kewajiban Peminjam :  h. Pernyataan dan jaminan 
DEBITUR memenuhi ketentuan dan peraturan mengenai 
lingkungan hidup dan sosial yang berlaku sesuai dengan bidang 
usaha DEBITUR, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan 
Analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan wajib melaporkan 
kepada BANK secara berkala (minimal setahun sekali) 
kinerjanya di bidang lingkungan dan sosial, termasuk status 
pelaksanaan dan insiden serius di bidang sosial dan lingkungan 
(apabila ada), sekaligus kronologis kejadian dan penyebabnya 
serta informasi mengenai langkah-langkah akan/telah diambil 
untuk mencegah terulangnya tersebut. 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 (sepuluh ribu 

dua ratus lima puluh dua meter persegi), sebagaimana 
dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 
nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, tertanggal tiga belas Januari 
dua ribu empat belas (13-1-2014) nomor 01693/Kotasari/2014, 
Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, 
tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu empat belas            
(26-6-2014) terdaftar atas nama PT COMMUNICATION CABLE 
SYSTEMS INDONESIA, dan terletak di:  

 
Propinsi : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan  : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 

   

 
135 

 

Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan Eropa II 
Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan Industri Kakatau 
Cilegon. 

 
Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau melekat 
pada bidang tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuan dan 
peruntukannya oleh Undang-Undang dan peraturan yang 
berlaku dianggap sebagai benda tetap, baik yang sekarang ada 
maupun kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh 
bidang tanah tersebut. 

 
2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 
 
3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 

- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 

 
4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 
5. Stok Barang (inventory) 
 
6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 
7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe Extrusion 

Line 
 

Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 
pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal sembilan Oktober dua ribu 
lima belas (9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening 

Koran, tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) 
Bersyarat, tertanggal hari ini nomor 159; 
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c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 1 (PAB-1) 
Sub Limit Letter of Credit (L/C), tertanggal hari ini 
nomor 160; 

 
d. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 66, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 63; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 2 (PAB-2), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 73, 

 
Berikut dengan perubahannya; 

 
e.   Akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 

Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 75; 

 
Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

f. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 
Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada 
BANK untuk menuntut pembayaran kembali 
atas semua jumlah yang terhutang dan wajib 
dibayar oleh debitur yang timbul dari/atau 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo 
(tanggal pembayaran) yang semula 
ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes 
serta seberapa perlu DEBITUR dengan ini 
melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia 
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- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) Bersyarat Nomor: 159 Tanggal  24 Januari 
2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 004/PB BERSYARAT-PP/KGD/10/17 
 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 002/PB BERSYARAT-PP/KGD/10/18 

 
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 
 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

5. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Berjangka 
(PB) 
Bersyarat 

Rp21.392.000.000
,- (dua puluh satu 
miliar tiga ratus 
sembilan puluh 
dua juta Rupiah) 

a. Bunga: 
10,75% 
(sepuluh koma 
tujuh lima 
persen) per 
tahun.  

 
b.  Provisi: 0,5% 

(nol koma lima 
persen) per 
tahun 

 
c. Biaya 

Administrasi : 
Rp 1.000.000,- 
(satu juta 
rupiah) per 
jangka waktu 

 
d.  Denda: 48% 

(empat puluh 
delapan 
persen) 

 

11 
Oktober 
2019 

 

 
Syarat Penarikan : DEBITUR menyetujui pencairan dan/atau penarikan FASILITAS 

PINJAMAN yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR harus 
memenuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut: 

 
1. Setiap penarikan FASILITAS PINJAMAN DEBITUR 

harus menerbitkan sebuah dan/atau lebih surat 
Aksep/Promes yang akan dikredit oleh BANK ke dalam 
Rekening DEBITUR nomor 5300122894 atas nama 
DEBITUR yang ada di BANK 

 
2. Dalam jangka waktu berlakunya PERJANJIAN 

KREDIT ini, maka FASILITAS PINJAMAN dapat ditarik 
berulang oleh DEBITUR yang menurut pertimbangan 
BANK sesuai dengan kebutuhan DEBITUR dan 
apabila sejumlah pinjaman tersebut di atas ditarik, 
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c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 1 (PAB-1) 
Sub Limit Letter of Credit (L/C), tertanggal hari ini 
nomor 160; 

 
d. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 66, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 63; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 2 (PAB-2), tertanggal sembilan 
Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 73, 

 
Berikut dengan perubahannya; 

 
e.   Akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 

Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter 

of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 75; 

 
Berikut dengan perubahan-perubahannya; 
 

f. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 
Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada 
BANK untuk menuntut pembayaran kembali 
atas semua jumlah yang terhutang dan wajib 
dibayar oleh debitur yang timbul dari/atau 
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo 
(tanggal pembayaran) yang semula 
ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes 
serta seberapa perlu DEBITUR dengan ini 
melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia 
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- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka (PB) Bersyarat Nomor: 159 Tanggal  24 Januari 
2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 004/PB BERSYARAT-PP/KGD/10/17 
 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 002/PB BERSYARAT-PP/KGD/10/18 

 
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 
 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

5. Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Berjangka 
(PB) 
Bersyarat 

Rp21.392.000.000
,- (dua puluh satu 
miliar tiga ratus 
sembilan puluh 
dua juta Rupiah) 

a. Bunga: 
10,75% 
(sepuluh koma 
tujuh lima 
persen) per 
tahun.  

 
b.  Provisi: 0,5% 

(nol koma lima 
persen) per 
tahun 

 
c. Biaya 

Administrasi : 
Rp 1.000.000,- 
(satu juta 
rupiah) per 
jangka waktu 

 
d.  Denda: 48% 

(empat puluh 
delapan 
persen) 

 

11 
Oktober 
2019 

 

 
Syarat Penarikan : DEBITUR menyetujui pencairan dan/atau penarikan FASILITAS 

PINJAMAN yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR harus 
memenuhi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut: 

 
1. Setiap penarikan FASILITAS PINJAMAN DEBITUR 

harus menerbitkan sebuah dan/atau lebih surat 
Aksep/Promes yang akan dikredit oleh BANK ke dalam 
Rekening DEBITUR nomor 5300122894 atas nama 
DEBITUR yang ada di BANK 

 
2. Dalam jangka waktu berlakunya PERJANJIAN 

KREDIT ini, maka FASILITAS PINJAMAN dapat ditarik 
berulang oleh DEBITUR yang menurut pertimbangan 
BANK sesuai dengan kebutuhan DEBITUR dan 
apabila sejumlah pinjaman tersebut di atas ditarik, 
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DEBITUR dapat menarik kembali jumlah-jumlah uang 
hingga maksimum PLAFOND PINJAMAN tersebut, 
tanpa mengurangi hak BANK untuk menurunkan 
jumlah maksimum PLAFOND PINJAMAN setiap waktu 
dengan pemberitahuan tertulis dari DEBITUR 

 
3. Bilamana BANK menghendaki adanya bunga-bunga 

yang wajib dibayar oleh DEBITUR atas penarikan 
kredit ini, maka BANK sewaktu-waktu dapat 
mencantumkan dalam Aksep/Promes tersendiri. 
Pengakuan Aksep/Promes tersebut bukan merupakan 
novatie. 

 
Kewajiban Peminjam :  DEBITUR berjanji dan menyetujui selama FASILITAS 

PINJAMAN tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas 
atas seluruh jumlah uang yang terhutang berdasarkan 
perjanjian ini dan Surat Aksep, maka DEBITUR wajib 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 
1.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Nomor 

5300122894 dan pembukaan rekening itu akan 
diberlakukan syarat-syarat umum dan kebiasaan yang 
dikeluarkan BANK yang telah disetujui oleh dan 
mengikat DEBITUR. 

 
2. Menyampaikan kepada BANK: 

(i) Neraca dan perhitungan laba rugi DEBITUR untuk 
tiap akhir tahun buku; 

 
(ii) Laporan-laporan mengenai stock bahan-bahan 

mentah, barang-barang setengah jadi dan barang-
barang persediaan milik DEBITUR, daftar 
piutang/tagihan-tagihan DEBITUR dan lain-lain 
laporan tentang DEBITUR yang diminta oleh 
BANK; 

 
3.  memelihara pembukuan adminstrasi dan catatan-

catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan 
oleh DEBITUR sesuai dengan dan menurut prinsip-
prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum 
diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus 
menerus; 

 
4. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK 

pada waktu-waktu yang layak (sebagaimana 
ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan 
dan usaha DEBITUR serta barang-barang 
agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit 
pembukuan, catatan-catatan dan administrasi 
DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau catatan-
catatan dari padanya atau berdasarkan permintaan 
dari pihak ketiga lainnya di antaranya Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik, Bank, dan 
institusi lainnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu 
kepada DEBITUR. 
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5. Mengasuransikan semua barang-barang yang 
dijaminkan baik berupa barang-barang bergerak 
maupun barang-barang tidak bergerak, yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan 
dijaminkan/diagunkan oleh DEBITUR atau orang/pihak 
lain kepada BANK pada perusahaan (perusahaan) 
asuransi yang telah disetujui oleh BANK terhadap 
bahaya/resiko serta dengan nilai/harga asuransi 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
asuransi yang disetujui oleh BANK. Dalam polis-polis 
asuransi wajib memuat BANKer’s Clause pada BANK, 
dan BANK adalah satu-satunya pihak yang berhak 
untuk menuntut, menagih da menerima pembayaran 
uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi atas 
nama DEBITUR. Premi-premi, ongkos-ongkos 
dan/atau biaya-biaya lainnya ditanggung dan wajib 
dibayar oleh DEBITUR. Asli polis-polis asuransi dan 
surat-surat/dokumen lainnya mengenai atau yang 
berhubungan dengan asuransi tersebut wajib 
diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh BANK. 

 
6. Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara 

tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau 
notulen-notulen kepada BANK yang berkaitan dengan: 

 
i. Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan 

perubahan berupa apapun terhadap Anggaran 
Dasar DEBITUR. 

 
ii. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan 

Komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap 
susunan para pemegang saham, Direksi atau 
Komisaris DEBITUR. 

 
Pembatasan :  Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/ 

atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke 
waktu selama kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan 
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan 
tindakan di bawah ini: 

 
1. Penerimaan Fasilitas Lain 

Untuk menerima sesuatu pinjaman uang dan/atau 
fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun 
juga dari orang/pihak lain siapapun juga (kecuali 
hutang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari) 

 
2. Penjualan Kekayaan 

Menjual/memindahkan hak atau menjaminkan/ 
mengagunkan barang-barang tidak bergerak atau 
perusahaan milik DEBITUR dengan cara 
bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun 
juga (kecuali menjamin/mengagunkannya kepada 
BANK) 
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DEBITUR dapat menarik kembali jumlah-jumlah uang 
hingga maksimum PLAFOND PINJAMAN tersebut, 
tanpa mengurangi hak BANK untuk menurunkan 
jumlah maksimum PLAFOND PINJAMAN setiap waktu 
dengan pemberitahuan tertulis dari DEBITUR 

 
3. Bilamana BANK menghendaki adanya bunga-bunga 

yang wajib dibayar oleh DEBITUR atas penarikan 
kredit ini, maka BANK sewaktu-waktu dapat 
mencantumkan dalam Aksep/Promes tersendiri. 
Pengakuan Aksep/Promes tersebut bukan merupakan 
novatie. 

 
Kewajiban Peminjam :  DEBITUR berjanji dan menyetujui selama FASILITAS 

PINJAMAN tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas 
atas seluruh jumlah uang yang terhutang berdasarkan 
perjanjian ini dan Surat Aksep, maka DEBITUR wajib 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 
1.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Nomor 

5300122894 dan pembukaan rekening itu akan 
diberlakukan syarat-syarat umum dan kebiasaan yang 
dikeluarkan BANK yang telah disetujui oleh dan 
mengikat DEBITUR. 

 
2. Menyampaikan kepada BANK: 

(i) Neraca dan perhitungan laba rugi DEBITUR untuk 
tiap akhir tahun buku; 

 
(ii) Laporan-laporan mengenai stock bahan-bahan 

mentah, barang-barang setengah jadi dan barang-
barang persediaan milik DEBITUR, daftar 
piutang/tagihan-tagihan DEBITUR dan lain-lain 
laporan tentang DEBITUR yang diminta oleh 
BANK; 

 
3.  memelihara pembukuan adminstrasi dan catatan-

catatan mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan 
oleh DEBITUR sesuai dengan dan menurut prinsip-
prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum 
diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus 
menerus; 

 
4. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK 

pada waktu-waktu yang layak (sebagaimana 
ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan 
dan usaha DEBITUR serta barang-barang 
agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit 
pembukuan, catatan-catatan dan administrasi 
DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau catatan-
catatan dari padanya atau berdasarkan permintaan 
dari pihak ketiga lainnya di antaranya Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik, Bank, dan 
institusi lainnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu 
kepada DEBITUR. 
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5. Mengasuransikan semua barang-barang yang 
dijaminkan baik berupa barang-barang bergerak 
maupun barang-barang tidak bergerak, yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan 
dijaminkan/diagunkan oleh DEBITUR atau orang/pihak 
lain kepada BANK pada perusahaan (perusahaan) 
asuransi yang telah disetujui oleh BANK terhadap 
bahaya/resiko serta dengan nilai/harga asuransi 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
asuransi yang disetujui oleh BANK. Dalam polis-polis 
asuransi wajib memuat BANKer’s Clause pada BANK, 
dan BANK adalah satu-satunya pihak yang berhak 
untuk menuntut, menagih da menerima pembayaran 
uang ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi atas 
nama DEBITUR. Premi-premi, ongkos-ongkos 
dan/atau biaya-biaya lainnya ditanggung dan wajib 
dibayar oleh DEBITUR. Asli polis-polis asuransi dan 
surat-surat/dokumen lainnya mengenai atau yang 
berhubungan dengan asuransi tersebut wajib 
diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh BANK. 

 
6. Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara 

tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau 
notulen-notulen kepada BANK yang berkaitan dengan: 

 
i. Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan 

perubahan berupa apapun terhadap Anggaran 
Dasar DEBITUR. 

 
ii. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan 

Komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap 
susunan para pemegang saham, Direksi atau 
Komisaris DEBITUR. 

 
Pembatasan :  Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/ 

atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke 
waktu selama kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan 
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan 
tindakan di bawah ini: 

 
1. Penerimaan Fasilitas Lain 

Untuk menerima sesuatu pinjaman uang dan/atau 
fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun 
juga dari orang/pihak lain siapapun juga (kecuali 
hutang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari) 

 
2. Penjualan Kekayaan 

Menjual/memindahkan hak atau menjaminkan/ 
mengagunkan barang-barang tidak bergerak atau 
perusahaan milik DEBITUR dengan cara 
bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun 
juga (kecuali menjamin/mengagunkannya kepada 
BANK) 
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3. Deviden 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu 
deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun 
juga atas saham-saham yang dikeluarkan DEBITUR. 

 
4. Piutang Pemegang Saham 

Untuk membayar atau membayar kembali tagihan-
tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang 
sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan 
diberikan oleh para pemegang saham DEBITUR 
kepada DEBITUR baik berupa jumlah pokok, bunga 
dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. 

 
5. Management Fee 

Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu 
management fee 

 
6. Royalti 

Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu 
royalti kepada pihak manapun 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 

(sepuluh ribu dua ratus limapuluh dua meter persegi), 
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan (SHGB) nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, 
tertanggal tiga belas Januari dua ribu empat belas  
(13-1-2014), terdaftar atas nama                                
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS 
INDONESIA, dan terletak di:  

 
Propinsi  : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan  : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 

 
Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan 
Eropa II Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan 
Industri Kakatau Cilegon. 
 
Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau 
melekat pada bidang tanah tersebut, yang menurut 
sifat, tujuan dan peruntukannya oleh Undang-Undang 
dan peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda 
tetap, baik yang sekarang ada maupun kelak 
dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh 
bidang tanah tersebut. 

 
2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 

 
3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 

- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 
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4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 
5. Stok Barang (inventory) 
 
6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 
7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe 

Extrusion Line 
 

Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 
pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas 
(10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima belas 
(9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal hari ini, nomor 158; 
 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit, yang dibuat di 

bawah tangan, bermeterai cukup, tanggal tujuh 
Oktober dua ribu enam belas (7-10-2016), nomor 
001/PRKPP/KGD/10/16; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 1 (PAB-1) 
Sub Limit Letter of Credit (L/C), yang akan dibuat 
diantara Para Pihak; 

 
c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 67, yang telah diubah dengan: 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 64 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 3 (PAB-3), tertanggal sembilan Oktober 
dua ribu lima belas (9-10-2015) nomor 64, 
Berikut dengan perubahannya; 
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3. Deviden 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu 
deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun 
juga atas saham-saham yang dikeluarkan DEBITUR. 

 
4. Piutang Pemegang Saham 

Untuk membayar atau membayar kembali tagihan-
tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang 
sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan 
diberikan oleh para pemegang saham DEBITUR 
kepada DEBITUR baik berupa jumlah pokok, bunga 
dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. 

 
5. Management Fee 

Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu 
management fee 

 
6. Royalti 

Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu 
royalti kepada pihak manapun 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 

(sepuluh ribu dua ratus limapuluh dua meter persegi), 
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan (SHGB) nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, 
tertanggal tiga belas Januari dua ribu empat belas  
(13-1-2014), terdaftar atas nama                                
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS 
INDONESIA, dan terletak di:  

 
Propinsi  : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan  : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 

 
Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan 
Eropa II Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan 
Industri Kakatau Cilegon. 
 
Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau 
melekat pada bidang tanah tersebut, yang menurut 
sifat, tujuan dan peruntukannya oleh Undang-Undang 
dan peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda 
tetap, baik yang sekarang ada maupun kelak 
dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh 
bidang tanah tersebut. 

 
2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 

 
3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 

- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 
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4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 
5. Stok Barang (inventory) 
 
6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 
7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe 

Extrusion Line 
 

Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 
pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), 
nomor 63, yang telah diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas 
(10-10-2014) nomor 60; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima belas 
(9-10-2015) nomor 70; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal hari ini, nomor 158; 
 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit, yang dibuat di 

bawah tangan, bermeterai cukup, tanggal tujuh 
Oktober dua ribu enam belas (7-10-2016), nomor 
001/PRKPP/KGD/10/16; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 

tertanggal hari ini, nomor 158; 
 

b. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 1 (PAB-1) 
Sub Limit Letter of Credit (L/C), yang akan dibuat 
diantara Para Pihak; 

 
c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 

sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) 
nomor 67, yang telah diubah dengan: 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu 
empat belas (10-10-2014) nomor 64 

 
- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 

Berjangka 3 (PAB-3), tertanggal sembilan Oktober 
dua ribu lima belas (9-10-2015) nomor 64, 
Berikut dengan perubahannya; 
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d.   akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 
Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of 

Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas 
(10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of 

Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima belas 
(9-10-2015) nomor 75; 

 
e. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 

Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada BANK 
untuk menuntut pembayaran kembali atas semua 
jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh 
debitur yang timbul dari/atau berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT, secara sekaligus sebelum 
tanggal jatuh tempo (tanggal pembayaran) yang 
semula ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta 
seberapa perlu DEBITUR dengan ini melepaskan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal-
pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata Indonesia 

 
Berakhirnya Perjanjian : Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) di atas, BANK berhak untuk seketika dengan 
mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa Somasi 
dan/atau peringatan lagi mengakhiri PERJANJIAN KREDIT ini 
dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada 
DEBITUR serta menolak segala pengambilan uang meskipun 
masa pinjaman DEBITUR belum berakhir, apabila terjadi atau 
timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini, yakni: 

 
a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian 

DEBITUR lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau 
melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini, termasuk (tetapi tidak 
terbatas) bilamana DEBITUR tidak atau lalai 
membayar lunas pada waktunya kepada BANK 
sesuatu jumlah pinjaman dan/atau bunga, provisi dan 
lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas 
(sudah jatuh tempo); 

 
b. Penyitaan 

Kekayaan DEBITUR atau barang-barang (baik yang 
bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi agunan 
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untuk pembayaran kembali FASILITAS PINJAMAN ini 
yang ditetapkan dalam Pasal 7 PERJANJIAN KREDIT 
ini, sebagian atau seluruh disita oleh instansi yang 
berwenang; 

 
c. Pernyataan tidak benar 

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau 
agunan yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK 
dalam PERJANJIAN KREDIT ini atau dalam Perjanjian 
Agunan tidak benar atau tidak sesuai dengan 
kenyataan. 

 
d. Kelalaian Membayar dalam Perjanjian Lain 

Bilamana DEBITUR tidak atau lalai dalam 
melaksanakan sesuatu jumlah uang yang berdasarkan 
perjanjian (-perjanjian) lain berupa apapun juga yang 
sekarang telah ada/atau di kemudian hari akan dibuat 
oleh dan antara BANK dan DEBITUR, wajib dibayar 
oleh DEBITUR kepada BANK. 

 
e. Likuidasi 

Bilamana DEBITUR dibubarkan/dilikuidasi. 
 
f. Kepailitan 

Bilamana DEBITUR atau oleh instansi yang 
berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit 
atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU). 

 
g. Permohonan Kepailitan 

Bilamana DEBITUR atau mengajukan permohonan 
kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan 
pailit atau untuk diberikan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) atau bilamana orang/pihak 
lain mengajukan permohonan kepada instansi yang 
berwenang agar DEBITUR atau dinyatakan dalam 
keadaan pailit. 

 
h. Kelalaian dalam Perjanjian Lain 

 
- Apabila DEBITUR atau telah lalai atau melanggar 

sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-
perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas 
pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan 
dengan pinjaman uang atau pemberian kredit 
dimana DEBITUR atau adalah sebagai pihak yang 
meminjam dan bilamana kelalaian dan/atau 
pelanggaran tersebut mengakibatkan atau 
memberikan hak kepada pihak lain dalam 
perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa 
huang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian 
tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar 
kembali dengan seketika dan sekaligus pada 
tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah 
ditentukan. 
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d.   akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub 
Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober 
dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah 
diubah dengan: 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of 

Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas 
(10-10-2014) nomor 65; 

 
- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of 

Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), 
tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima belas 
(9-10-2015) nomor 75; 

 
e. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit 

Letter of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR 
dengan BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang 

dimaksud, memberi hak dan kuasa kepada BANK 
untuk menuntut pembayaran kembali atas semua 
jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh 
debitur yang timbul dari/atau berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT, secara sekaligus sebelum 
tanggal jatuh tempo (tanggal pembayaran) yang 
semula ditetapkan, tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta 
seberapa perlu DEBITUR dengan ini melepaskan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal-
pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata Indonesia 

 
Berakhirnya Perjanjian : Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) di atas, BANK berhak untuk seketika dengan 
mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa Somasi 
dan/atau peringatan lagi mengakhiri PERJANJIAN KREDIT ini 
dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada 
DEBITUR serta menolak segala pengambilan uang meskipun 
masa pinjaman DEBITUR belum berakhir, apabila terjadi atau 
timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini, yakni: 

 
a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian 

DEBITUR lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau 
melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini, termasuk (tetapi tidak 
terbatas) bilamana DEBITUR tidak atau lalai 
membayar lunas pada waktunya kepada BANK 
sesuatu jumlah pinjaman dan/atau bunga, provisi dan 
lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas 
(sudah jatuh tempo); 

 
b. Penyitaan 

Kekayaan DEBITUR atau barang-barang (baik yang 
bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi agunan 
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untuk pembayaran kembali FASILITAS PINJAMAN ini 
yang ditetapkan dalam Pasal 7 PERJANJIAN KREDIT 
ini, sebagian atau seluruh disita oleh instansi yang 
berwenang; 

 
c. Pernyataan tidak benar 

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau 
agunan yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK 
dalam PERJANJIAN KREDIT ini atau dalam Perjanjian 
Agunan tidak benar atau tidak sesuai dengan 
kenyataan. 

 
d. Kelalaian Membayar dalam Perjanjian Lain 

Bilamana DEBITUR tidak atau lalai dalam 
melaksanakan sesuatu jumlah uang yang berdasarkan 
perjanjian (-perjanjian) lain berupa apapun juga yang 
sekarang telah ada/atau di kemudian hari akan dibuat 
oleh dan antara BANK dan DEBITUR, wajib dibayar 
oleh DEBITUR kepada BANK. 

 
e. Likuidasi 

Bilamana DEBITUR dibubarkan/dilikuidasi. 
 
f. Kepailitan 

Bilamana DEBITUR atau oleh instansi yang 
berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit 
atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU). 

 
g. Permohonan Kepailitan 

Bilamana DEBITUR atau mengajukan permohonan 
kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan 
pailit atau untuk diberikan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) atau bilamana orang/pihak 
lain mengajukan permohonan kepada instansi yang 
berwenang agar DEBITUR atau dinyatakan dalam 
keadaan pailit. 

 
h. Kelalaian dalam Perjanjian Lain 

 
- Apabila DEBITUR atau telah lalai atau melanggar 

sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-
perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas 
pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan 
dengan pinjaman uang atau pemberian kredit 
dimana DEBITUR atau adalah sebagai pihak yang 
meminjam dan bilamana kelalaian dan/atau 
pelanggaran tersebut mengakibatkan atau 
memberikan hak kepada pihak lain dalam 
perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa 
huang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian 
tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar 
kembali dengan seketika dan sekaligus pada 
tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah 
ditentukan. 
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- Bilamana DEBITUR atau lalai melaksanakan 
sesuatu kewajiban atau melakukan sesuatu 
perjanjian dengan orang/pihak lian termasuk 
namun tidak terbatas pada Perjanjian yang 
mengenai atau berhubngan dengan pinjaman 
uang/pemberian fasilitas kredit dimana DEBITUR 
atau adalah sebagai pihak yang menerima 
penerimaan atau sebagian dan kelalaian atau 
pelanggaran mana memberikan hak kepada pihak 
yang memberikan pinjaman untuk menuntut 
pembayaran dan pembayaran kembali atas 
jumlah-jumlah uang yang terhutang atau wajib 
dibayar oleh DEBITUR atau dalam perjanjian 
tersebut secara seketika dan sekaligus sebelum 
tanggal jatuh waktu (tanggal pembayaran)-nya. 

 
i. Perubahan pada PENJAMIN 
 

Bilamana meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau 
dinyatakan berada di bawah pengampunan/curatele 
(yang mana berlaku) maka dalam salah satu kejadian 
tersebut diatas: 

 
- Kewajiban BANK untuk memberikan FASILITAS 

PINJAMAN kepada DEBITUR berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT ini akan berakhir/berhenti 
dengan seketika; 

 
- Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu 

itu terhutang oleh DEBITUR berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT ini atau menjadi dapat 
ditagih pembayarannya dengan seketika dan 
secara sekaligus oleh BANK tanpa perlu 
peringatan atau teguran berupa apapun dan dari 
siapapun juga, dan 

 
j. BANK berhak untuk dengan seketika menjalankan 

hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau 
berdasarkan perjanjian-perjanjian agunan yang disebut 
dalam Pasal 7 perjanjian ini. 

 
k. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman 

tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan. 
 
l. Angsuran Pokok dan Bunga tidak dibayarkan berturut-

turut selama 3 (tiga) bulan. 
 
m. Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha DEBITUR 

tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut 
pertimbangan BANK. 

 
n. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan 

keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya 
mundur sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak 
dapat membayar hutangnya lagi. 
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o. Bilamana menurut penilaian BANK, FASILITAS 
PINJAMAN DEBITUR tidak akan terbayar lunas dan 
tepat waktu yang telah ditetapkan dan/atau karena 
alasan-alasan yang dianggap perlu. 

 
p. Bilamana DEBITUR mengadakan pengalihan/ 

pengoperan usaha atau mengadakan perubahan 
Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang 
saham, direksi dan dewan komisaris tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari BANK. 

 
q. Bilamana DEBITUR meninggal dunia dan/atau 

dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar 
(bilamana DEBITUR adalah suatu perusahaan) atau 
menangguhkan untuk sementara usahanya atau 
dinyatakan berada di bawah pengampuan. 

 
r. jika PEMINJAM masuk dalam daftar kredit macet 

dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh 
BANK Indonesia. 

 
Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatas, DEBITUR wajib membayar seluruh 
Pinjaman pokok, tambahannya berikut bunga, provisi, denda 
dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lainnya berupa apapun juga 
kepada BANK dengan seketika dan sekaligus lunas. 

 
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia 
 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jawa Barat 

 
- Akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) Nomor 68 

Tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, 
Notaris di Jakarta 

 
- Akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) 

Nomor: 65 Tanggal 10 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Ferry Sanjaya, SH 
Notaris di Jakarta 

 
- Akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) 

Nomor: 75 Tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, 
SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) 

Nomor: 163 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, 
SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Nomor: 003/LC-BG-PP/KGD/10/18  
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- Bilamana DEBITUR atau lalai melaksanakan 
sesuatu kewajiban atau melakukan sesuatu 
perjanjian dengan orang/pihak lian termasuk 
namun tidak terbatas pada Perjanjian yang 
mengenai atau berhubngan dengan pinjaman 
uang/pemberian fasilitas kredit dimana DEBITUR 
atau adalah sebagai pihak yang menerima 
penerimaan atau sebagian dan kelalaian atau 
pelanggaran mana memberikan hak kepada pihak 
yang memberikan pinjaman untuk menuntut 
pembayaran dan pembayaran kembali atas 
jumlah-jumlah uang yang terhutang atau wajib 
dibayar oleh DEBITUR atau dalam perjanjian 
tersebut secara seketika dan sekaligus sebelum 
tanggal jatuh waktu (tanggal pembayaran)-nya. 

 
i. Perubahan pada PENJAMIN 
 

Bilamana meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau 
dinyatakan berada di bawah pengampunan/curatele 
(yang mana berlaku) maka dalam salah satu kejadian 
tersebut diatas: 

 
- Kewajiban BANK untuk memberikan FASILITAS 

PINJAMAN kepada DEBITUR berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT ini akan berakhir/berhenti 
dengan seketika; 

 
- Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu 

itu terhutang oleh DEBITUR berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT ini atau menjadi dapat 
ditagih pembayarannya dengan seketika dan 
secara sekaligus oleh BANK tanpa perlu 
peringatan atau teguran berupa apapun dan dari 
siapapun juga, dan 

 
j. BANK berhak untuk dengan seketika menjalankan 

hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau 
berdasarkan perjanjian-perjanjian agunan yang disebut 
dalam Pasal 7 perjanjian ini. 

 
k. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman 

tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan. 
 
l. Angsuran Pokok dan Bunga tidak dibayarkan berturut-

turut selama 3 (tiga) bulan. 
 
m. Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha DEBITUR 

tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut 
pertimbangan BANK. 

 
n. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan 

keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya 
mundur sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak 
dapat membayar hutangnya lagi. 

 

   

 
145 

 

o. Bilamana menurut penilaian BANK, FASILITAS 
PINJAMAN DEBITUR tidak akan terbayar lunas dan 
tepat waktu yang telah ditetapkan dan/atau karena 
alasan-alasan yang dianggap perlu. 

 
p. Bilamana DEBITUR mengadakan pengalihan/ 

pengoperan usaha atau mengadakan perubahan 
Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang 
saham, direksi dan dewan komisaris tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari BANK. 

 
q. Bilamana DEBITUR meninggal dunia dan/atau 

dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar 
(bilamana DEBITUR adalah suatu perusahaan) atau 
menangguhkan untuk sementara usahanya atau 
dinyatakan berada di bawah pengampuan. 

 
r. jika PEMINJAM masuk dalam daftar kredit macet 

dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh 
BANK Indonesia. 

 
Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatas, DEBITUR wajib membayar seluruh 
Pinjaman pokok, tambahannya berikut bunga, provisi, denda 
dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lainnya berupa apapun juga 
kepada BANK dengan seketika dan sekaligus lunas. 

 
Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia 
 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jawa Barat 

 
- Akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) Nomor 68 

Tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, 
Notaris di Jakarta 

 
- Akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) 

Nomor: 65 Tanggal 10 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Ferry Sanjaya, SH 
Notaris di Jakarta 

 
- Akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) 

Nomor: 75 Tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, 
SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG) 

Nomor: 163 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, 
SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Nomor: 003/LC-BG-PP/KGD/10/18  
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Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 

 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

6.  Fasilitas 
Pembukaan 
Letter of 
Credit (L/C) 
Combine 
Limit Bank 
Garansi 
(BG) 

USD 
1,000,000.00  
(satu juta Dolar 
Amerika Serikat) 

a. Bunga: 11,5% 
(sebelas koma 
dua lima 
persen) per 
tahun.  

 
b. Biaya 

Administrasi: 
Rp 1.000.000,- 

11 Oktober 
2019 

 

 
Tujuan : Modal Kerja 
 
Jenis Fasilitas : BANK memberikan kepada DEBITUR Fasilitas L/C dalam 

bentuk Sight Usance/Usance Payable At Sight (UPAS) dengan 
jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi USD 1,000,000.00 (satu 
juta Dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut Fasilitas L/C) 

 
Kewajiban Peminjam :  Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan 

SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama 
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian 
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum 
dilunasi, NASABAH wajib: 

 

a.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Giro 
Rupiah, nomor 105.100.6689 dan Rekening Dolar 
Amerika Serikat nomor 105.020.0899 dan pembukaan 
rekening itu akan diberlakukan syarat-syarat umum 
dan kebiasaan yang dilekuarkan BANK yang telah 
disetujui oleh dan mengikat. 

 

b. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta 
sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

c. Menggunakan Fasilitas L/C semata-mata untuk 
keperluan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian 
ini. 

 

d. Selama pinjaman yang ditarik berdasarkan Fasilitas 
L/C ini belum lunas, mengasuransikan seluruh barang-
barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas L/C 
yang diuraikan dalam dokumen (1 dokumen) bukti hak 
kepemilikan dan/atau Perjanjian (-perjanjian) jaminan 
terhadap resiko kebakaran dan/atau resiko lain yang 
ditetapkan oleh BANK pada perusahaan asuransi serta 
untuk nilai asuransi dan dengan syarat-syarat asuransi 
(seperti namun tidak terbatas pada Banker’s Clause) 
yang ditentukan oleh bank. 
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e. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau 
petugas-petugas yang diberi kuasa oleh BANK untuk: 
- melakukan pemeriksaan (audit) terhadap 

buku-buku catatan-catatan dan administrasi 
DEBITUR serta memeriksa keadaan barang-
barang jaminan 

 

- melakukan peninjauan ke dalam proyek, 
bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor 
yang digunakan DEBITUR dan 

 

- menempatkan karyawan-karyawan dan/atau 
kuasanya dalam perusahaan DEBITUR guna 
ikut mengawasi pengelolaan perusahaan 
tersebut apabila dianggap perlu oleh BANK 

    

f. Mengizinkan karyawan-karyawan BANK atau 
kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan 
ditetapkan oleh BANK dan akan diberitahukan kepada 
DEBITUR untuk melakukan inspeksi (pemeriksaan 
jaminan) untuk jaminan tanah dan/atau bangunan 
(fixed asset) minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan 
untuk jaminan lainnya (non-fixed asset) minimal 1 
(satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya 
ditanggung oleh debitur 

 

g. Melakukan pembukuan mengenai keuangan 
perusahaan dan membuat catatan-catatan yang 
mencerminkan keadaan keuangan perusahaan 
DEBITUR yang sesungguhnya serta hasil 
pengoperasian perusahaan DEBITUR sesuai dengan 
prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum 
atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi 
Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan 
dilaksanakan secara konsisten. 

 

h. Memberikan pada BANK segala 
informasi/keterangan/data-data (seperti namun tidak 
terbatas pada laporan keuangan DEBITUR), yaitu 

   

- segala sesuatu sehubungan dengan 
keuangan dan usaha DEBITUR 

 

- bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau 
luas lingkup usaha DEBITUR bilamana terjadi 
suatu peristiwa atau keadaan yang dapat 
mempengaruhi keadaan usaha atau 
keuangan DEBITUR setiap waktu baik 
diminta maupun tidak diminta oleh BANK 

 

- bilamana terjadi perubahan dalam anggaran 
dasar beserta persetujuan dan/atau 
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 

   

i. memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau 
memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya 
semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk 
namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang 
harus dimiliki oleh DEBITUR dalam rangka 
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Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 

 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya 

Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

6.  Fasilitas 
Pembukaan 
Letter of 
Credit (L/C) 
Combine 
Limit Bank 
Garansi 
(BG) 

USD 
1,000,000.00  
(satu juta Dolar 
Amerika Serikat) 

a. Bunga: 11,5% 
(sebelas koma 
dua lima 
persen) per 
tahun.  

 
b. Biaya 

Administrasi: 
Rp 1.000.000,- 

11 Oktober 
2019 

 

 
Tujuan : Modal Kerja 
 
Jenis Fasilitas : BANK memberikan kepada DEBITUR Fasilitas L/C dalam 

bentuk Sight Usance/Usance Payable At Sight (UPAS) dengan 
jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi USD 1,000,000.00 (satu 
juta Dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut Fasilitas L/C) 

 
Kewajiban Peminjam :  Tanpa mengurangi kewajiban NASABAH lainnya berdasarkan 

SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama 
kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Perjanjian 
Penyediaan Fasilitas dan/atau Pinjaman Pembiayaan belum 
dilunasi, NASABAH wajib: 

 

a.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Giro 
Rupiah, nomor 105.100.6689 dan Rekening Dolar 
Amerika Serikat nomor 105.020.0899 dan pembukaan 
rekening itu akan diberlakukan syarat-syarat umum 
dan kebiasaan yang dilekuarkan BANK yang telah 
disetujui oleh dan mengikat. 

 

b. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta 
sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

c. Menggunakan Fasilitas L/C semata-mata untuk 
keperluan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian 
ini. 

 

d. Selama pinjaman yang ditarik berdasarkan Fasilitas 
L/C ini belum lunas, mengasuransikan seluruh barang-
barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas L/C 
yang diuraikan dalam dokumen (1 dokumen) bukti hak 
kepemilikan dan/atau Perjanjian (-perjanjian) jaminan 
terhadap resiko kebakaran dan/atau resiko lain yang 
ditetapkan oleh BANK pada perusahaan asuransi serta 
untuk nilai asuransi dan dengan syarat-syarat asuransi 
(seperti namun tidak terbatas pada Banker’s Clause) 
yang ditentukan oleh bank. 
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e. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau 
petugas-petugas yang diberi kuasa oleh BANK untuk: 
- melakukan pemeriksaan (audit) terhadap 

buku-buku catatan-catatan dan administrasi 
DEBITUR serta memeriksa keadaan barang-
barang jaminan 

 

- melakukan peninjauan ke dalam proyek, 
bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor 
yang digunakan DEBITUR dan 

 

- menempatkan karyawan-karyawan dan/atau 
kuasanya dalam perusahaan DEBITUR guna 
ikut mengawasi pengelolaan perusahaan 
tersebut apabila dianggap perlu oleh BANK 

    

f. Mengizinkan karyawan-karyawan BANK atau 
kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan 
ditetapkan oleh BANK dan akan diberitahukan kepada 
DEBITUR untuk melakukan inspeksi (pemeriksaan 
jaminan) untuk jaminan tanah dan/atau bangunan 
(fixed asset) minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan 
untuk jaminan lainnya (non-fixed asset) minimal 1 
(satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya 
ditanggung oleh debitur 

 

g. Melakukan pembukuan mengenai keuangan 
perusahaan dan membuat catatan-catatan yang 
mencerminkan keadaan keuangan perusahaan 
DEBITUR yang sesungguhnya serta hasil 
pengoperasian perusahaan DEBITUR sesuai dengan 
prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum 
atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi 
Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan 
dilaksanakan secara konsisten. 

 

h. Memberikan pada BANK segala 
informasi/keterangan/data-data (seperti namun tidak 
terbatas pada laporan keuangan DEBITUR), yaitu 

   

- segala sesuatu sehubungan dengan 
keuangan dan usaha DEBITUR 

 

- bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau 
luas lingkup usaha DEBITUR bilamana terjadi 
suatu peristiwa atau keadaan yang dapat 
mempengaruhi keadaan usaha atau 
keuangan DEBITUR setiap waktu baik 
diminta maupun tidak diminta oleh BANK 

 

- bilamana terjadi perubahan dalam anggaran 
dasar beserta persetujuan dan/atau 
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 

   

i. memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau 
memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya 
semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk 
namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang 
harus dimiliki oleh DEBITUR dalam rangka 
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menjalankan usahanya dan menyerahkan fotokopi dari 
izin-izin tersebut kepada BANK serta menyimpan 
sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-
persetujuan yang baru DEBITUR wajib segera 
mengurus dan memperolehnya. 

 

j. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang 
ditetapkan oleh pemerintah, bea materai, biaya-biaya 
dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh 
DEBITUR sehubungan dengan usahanya dengan 
sebagaimana mestinya. 

 

k. Bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan 
segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang 
akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia atau 
instansi pemerintahan lainnya yang mengatur 
mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian 
Kredit (BMPK) dalam hal pemberian fasilitas L/C 
kepada DEBITUR menurut perjanjian atau kelompok 
usaha DEBITUR (termasuk afiliasi, anak perusahaan 
atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain 
yang ada pada BANK ternyata melampaui BMPK 

 

l. wajib menjaga kolektibitas pada setiap kreditur 
(termasuk pada BANK) agar tetap pada kolektibitas 1 
(satu) sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 

 

m. Menyerahkan pada BANK: 
 

- Laporan keuangan tahunan DEBITUR 
(Audited) segera setelah diminta oleh BANK, 
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak tanggal laporan. 

 

- Laporan Keuangan Triwulan DEBITUR 
(House Figures), termasuk neraca dan 
perhitungan laba-rugi, segera setelah diminta 
oleh BANK, selambat-lambatnya 60 (enam 
puluh) hari sejak tanggal laporan, yang 
ditandatangani oleh pengurus DEBITUR. 

 

- Laporan Keuangan Tahunan yang merupakan 
lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Atas 
Pajak Penghasilan (SPPT-PPh) yang 
bertanda terima dari kantor Pelayanan Pajak 
setempat selambat-lambatnya 120 (seratus 
dua puluh) hari sejak tanggal laporan. 

 

- Daftar tagihan-tagihan (piutang) DEBITUR 
Dengan disertai aging schedule setiap 
triwulan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kalender setelah tanggal periode laporan 
tersebut dan ditandatangani oleh pengurus 
perusahaan DEBITUR. 

 

- Daftar barang dagangan (Inventory) 
DEBITUR setiap triwulan, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender 
setelah tanggal periode laporan dan 
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ditandatangani oleh pengurus perusahaan 
DEBITUR. 

 

- Daftar List Inventory dan Account Receivable 
bermeterai cukup yang telah ditandatangani 
DEBITUR di atas Kop Surat PERSEROAN 
setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

   

n. berjanji dari mengikatkan dan akan mengembalikan 
Bank Garansi yang sudah jatuh tempo kepada BANK 
dan bilamana ternyata Bank Garansi tersebut tidak 
dikembalikan kepada BANK, maka DEBITUR harus 
memberikan Surat Pernyataan kepada BANK dan 
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 
penyalahgunaan dan segala akibat yang mungkin 
timbul, oleh karenanya DEBITUR membebaskan 
BANK dari segala macam tuntutan maupun gugatan 
dengan nama atau dalih apapun dan dari pihak 
manapun 

 
Pembatasan :  Sebelum fasilitas kredit dalam bentuk apapun yang diberikan 

oleh BANK kepada DEBITUR berserta bunga, biaya-biaya 
lainnya dan denda yang terutang oleh DEBITUR kepada BANK 
dibayar lunas oleh DEBITUR, maka tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari BANK DEBITUR tidak diperkenankan untuk 
melakukan hal dibawah ini: 

 

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau 
menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau 
sebagian kekayaan/asset DEBITUR, baik barang-
barang bergerak maupun tidak bergerak milik 
DEBITUR, kecuali menjaminkan/mengagunkan 
kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub 
dalam Perjanjian (-perjanjian) jaminan. 

 

2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara 
bagaimanapun kekayaan debitur kepada orang/pihak 
lain kecuali menjaminkan/ mengagunkan kekayaan 
kepada BANK sebagaimana termaktub dalam 
Perjanjian (-perjanjian) jaminan. 

 

3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan 
kewajiban DEBITUR untuk membayar kepada pihak 
ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha 
debitur sehari-hari 

 

4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak 
ketiga lainnya kecuali melakukan endorsemen atau 
surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk 
keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-
transaksi yang lazim dilakukan dalam menjalankan 
usaha. 

 

5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima 
pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari. 

  

6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha 
DEBITUR seperti yang sedang dijalankan saat ini. 
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menjalankan usahanya dan menyerahkan fotokopi dari 
izin-izin tersebut kepada BANK serta menyimpan 
sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-
persetujuan yang baru DEBITUR wajib segera 
mengurus dan memperolehnya. 

 

j. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang 
ditetapkan oleh pemerintah, bea materai, biaya-biaya 
dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh 
DEBITUR sehubungan dengan usahanya dengan 
sebagaimana mestinya. 

 

k. Bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan 
segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang 
akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia atau 
instansi pemerintahan lainnya yang mengatur 
mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian 
Kredit (BMPK) dalam hal pemberian fasilitas L/C 
kepada DEBITUR menurut perjanjian atau kelompok 
usaha DEBITUR (termasuk afiliasi, anak perusahaan 
atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain 
yang ada pada BANK ternyata melampaui BMPK 

 

l. wajib menjaga kolektibitas pada setiap kreditur 
(termasuk pada BANK) agar tetap pada kolektibitas 1 
(satu) sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 

 

m. Menyerahkan pada BANK: 
 

- Laporan keuangan tahunan DEBITUR 
(Audited) segera setelah diminta oleh BANK, 
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak tanggal laporan. 

 

- Laporan Keuangan Triwulan DEBITUR 
(House Figures), termasuk neraca dan 
perhitungan laba-rugi, segera setelah diminta 
oleh BANK, selambat-lambatnya 60 (enam 
puluh) hari sejak tanggal laporan, yang 
ditandatangani oleh pengurus DEBITUR. 

 

- Laporan Keuangan Tahunan yang merupakan 
lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Atas 
Pajak Penghasilan (SPPT-PPh) yang 
bertanda terima dari kantor Pelayanan Pajak 
setempat selambat-lambatnya 120 (seratus 
dua puluh) hari sejak tanggal laporan. 

 

- Daftar tagihan-tagihan (piutang) DEBITUR 
Dengan disertai aging schedule setiap 
triwulan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kalender setelah tanggal periode laporan 
tersebut dan ditandatangani oleh pengurus 
perusahaan DEBITUR. 

 

- Daftar barang dagangan (Inventory) 
DEBITUR setiap triwulan, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender 
setelah tanggal periode laporan dan 
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ditandatangani oleh pengurus perusahaan 
DEBITUR. 

 

- Daftar List Inventory dan Account Receivable 
bermeterai cukup yang telah ditandatangani 
DEBITUR di atas Kop Surat PERSEROAN 
setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

   

n. berjanji dari mengikatkan dan akan mengembalikan 
Bank Garansi yang sudah jatuh tempo kepada BANK 
dan bilamana ternyata Bank Garansi tersebut tidak 
dikembalikan kepada BANK, maka DEBITUR harus 
memberikan Surat Pernyataan kepada BANK dan 
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 
penyalahgunaan dan segala akibat yang mungkin 
timbul, oleh karenanya DEBITUR membebaskan 
BANK dari segala macam tuntutan maupun gugatan 
dengan nama atau dalih apapun dan dari pihak 
manapun 

 
Pembatasan :  Sebelum fasilitas kredit dalam bentuk apapun yang diberikan 

oleh BANK kepada DEBITUR berserta bunga, biaya-biaya 
lainnya dan denda yang terutang oleh DEBITUR kepada BANK 
dibayar lunas oleh DEBITUR, maka tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari BANK DEBITUR tidak diperkenankan untuk 
melakukan hal dibawah ini: 

 

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau 
menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau 
sebagian kekayaan/asset DEBITUR, baik barang-
barang bergerak maupun tidak bergerak milik 
DEBITUR, kecuali menjaminkan/mengagunkan 
kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub 
dalam Perjanjian (-perjanjian) jaminan. 

 

2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara 
bagaimanapun kekayaan debitur kepada orang/pihak 
lain kecuali menjaminkan/ mengagunkan kekayaan 
kepada BANK sebagaimana termaktub dalam 
Perjanjian (-perjanjian) jaminan. 

 

3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan 
kewajiban DEBITUR untuk membayar kepada pihak 
ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha 
debitur sehari-hari 

 

4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak 
ketiga lainnya kecuali melakukan endorsemen atau 
surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk 
keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-
transaksi yang lazim dilakukan dalam menjalankan 
usaha. 

 

5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima 
pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka 
menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari. 

  

6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha 
DEBITUR seperti yang sedang dijalankan saat ini. 
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7. Merubah susunan pengurus, susunan para pemegang 
saham dan nilai saham DEBITUR 

 
8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham 

DEBITUR 
 

9.  Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi 
(peleburan) dan akuisisi (pengambialihan) 

 

10. Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga 
 

11. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan 
atau piutang-piutang berupa apapun juga yang 
sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan 
oleh para Pemegang Saham DEBITUR baik berupa 
jumlah pokok. Bunga dan lain-lain jumlah uang yang 
wajib dibayar. 

 
Syarat Penarikan : Penarikan atau pencairan FASILITAS PINJAMAN dapat 

dilakukan dalam bentuk fasilitas L/C (dengan memperhatikan 
pembatasan-pembatasan oleh yang berwajib), dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

a. Setiap permintaan penerbitan dan/atau perubahan 
dan/atau pembatalan L/C berdasarkan Perjanjian kredit 
harus diajukan secara tertulis oleh DEBITUR yang 
berwenang sesuai dengan surat izin impor DEBITUR dan 
permintaan tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk dan 
isi yang disetujui BANK dan sudah diterima oleh BANK 
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 
penerbitan dan/atau perubahan dan/atau pembatalan L/C; 

  

b. L/C yang diterbitkan dapat berupa L/C Sight atau Usance 
maksimal 150 (seratus lima puluh) hari; 

 

c. Untuk setiap penerbitan L/C, wajib melampirkan Underlying 
Contract/Notification of Award/Letter of Intent (LOI)/ 
Purchase Order (PO)/SPK namun tidak diperkenankan 
menggunakan PO/SPK dan sejenisnya; 

 

d. Khusus untuk penerbitan L/C ke Corning, DEBITUR tidak 
wajib menyerahkan laporan Account Payable DEBITUR ke 
Corning; 

 

e. BANK berhak menolak permintaan DEBITUR untuk 
menerbitkan L/C pada tanggal yang melewati jangka waktu 
availability period sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 3.1 Perjanjian kredit, kecuali atas permintaan yang 
diajukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian kredit, kecuali atas 
permintaan yang diajukan secara tertulis oleh DEBITUR 
disetujui untuk diperpanjang oleh BANK; 

 

f. Jangka waktu dari L/C Usance yang diterbitkan oleh BANK 
berdasarkan Perjanjian Kredit adalah minimal 30 (tiga 
puluh) hari kalender dengan maksimal 180 (seratus 
delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 
pengapalan (Bill of Lading date) atau jangka waktu lain 
yang disetujui BANK sesuai dengan kesepakatan antara 
Pihak Penjual dengan Nasabah; 
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g. Setiap perpanjangan jatuh tempo L/C Usance harus 
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
beneficiary (supplier) yang bersangkutan dan harus 
diajukan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo L/C Usance 
yang dimohonkan perpanjangannya; 

 

h. Perubahan atau pembatalan transaksi L/C hanya berlaku 
setelah BANK menerima pemberitahuan mengenai 
persetujuan atas perubahan atau pembatalan tersebut dari 
beneficiary (supplier) 

 

i. Permintaan penerbitan dan/atau permintaan perubahan 
dan/atau pembatalan L/C merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari PERJANJIAN KREDIT dan jumlahnya 
akan selalu diperhitungkan dengan Fasilitas Pinjaman. 

 

j. Apabila dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh 
beneficiary (supplier) ternyata tidak sesuai dengan yang 
disyaratkan di dalam L/C dan BANK tidak mendapat 
pemberitahuan persetujan atau penolakan tertulis dari 
DEBITUR atas penyimpangan dokumen tersebut dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah BANK menerima 
dokumen atau dalam waktu yan ditentukan oleh BANK 
menerima dokumen atau dala waktu yang ditentukan oleh 
BANK secara tertulis, maka lewatnya waktu tersebut 
dianggap sebagai merupakan bukti adanya penerimaan 
DEBITUR atas penyimpangan dokumen. 

 

k. DEBITUR wajib menandatangani Surat Aksep/Promissory 
Note atau tanda bukti penerimaan lainnya yang ditetapkan 
oleh BANK pada waktu L/C diaksep oleh BANK. Ketiadaan 
Surat Aksep/Promissory Note atau tanda bukti penerimaan 
lainnya tidak mengurangi segala hak BANK untuk menuntut 
agar DEBITUR memenuhi/melunasi kewajibannya akibat 
akseptasi dan penerbitan L/C 

 

l. Opening Fee sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh 
lima persen) per annum (minimal USD 25.0 (dua puluh lima 
Dolar Amerika Serikat)) 

 

m. Acceptance Fee sebesar 1% (satu persen) per annum 
(minimal USD 50.00 (lima puluh Dolar Amerika Serikat)) 

  

n. Swift Fee sebesar USD 15.00 (lima belas Dolar Amerika 
Serikat) 

 
Penerbitan Bank Garansi akan dilakukan dengan syarat-syarat 
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

a. DEBITUR mengajukan permohonan tertulis dari kepada 
BANK, dan dalam surat permohonan tersebut harus 
menguraikan jelas tentang besarnya jumlah Bank Garansi 
yang diminta, jangka waktu, prestasi yang dijamin dan 
menyebutkan identitas dari penerima Bank Garansi; 

  

b. Untuk setiap permohonan penerbitan Bank Garansi, 
DEBITUR wajib melampirkan kepada BANK 
kontrak/SPK/Surat Petunjuk Tender/Surat Pemenang 
Tender/Notification of Award (NOA)/Letter of Intent 
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7. Merubah susunan pengurus, susunan para pemegang 
saham dan nilai saham DEBITUR 

 
8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham 

DEBITUR 
 

9.  Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi 
(peleburan) dan akuisisi (pengambialihan) 

 

10. Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga 
 

11. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan 
atau piutang-piutang berupa apapun juga yang 
sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan 
oleh para Pemegang Saham DEBITUR baik berupa 
jumlah pokok. Bunga dan lain-lain jumlah uang yang 
wajib dibayar. 

 
Syarat Penarikan : Penarikan atau pencairan FASILITAS PINJAMAN dapat 

dilakukan dalam bentuk fasilitas L/C (dengan memperhatikan 
pembatasan-pembatasan oleh yang berwajib), dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

a. Setiap permintaan penerbitan dan/atau perubahan 
dan/atau pembatalan L/C berdasarkan Perjanjian kredit 
harus diajukan secara tertulis oleh DEBITUR yang 
berwenang sesuai dengan surat izin impor DEBITUR dan 
permintaan tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk dan 
isi yang disetujui BANK dan sudah diterima oleh BANK 
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 
penerbitan dan/atau perubahan dan/atau pembatalan L/C; 

  

b. L/C yang diterbitkan dapat berupa L/C Sight atau Usance 
maksimal 150 (seratus lima puluh) hari; 

 

c. Untuk setiap penerbitan L/C, wajib melampirkan Underlying 
Contract/Notification of Award/Letter of Intent (LOI)/ 
Purchase Order (PO)/SPK namun tidak diperkenankan 
menggunakan PO/SPK dan sejenisnya; 

 

d. Khusus untuk penerbitan L/C ke Corning, DEBITUR tidak 
wajib menyerahkan laporan Account Payable DEBITUR ke 
Corning; 

 

e. BANK berhak menolak permintaan DEBITUR untuk 
menerbitkan L/C pada tanggal yang melewati jangka waktu 
availability period sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 3.1 Perjanjian kredit, kecuali atas permintaan yang 
diajukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian kredit, kecuali atas 
permintaan yang diajukan secara tertulis oleh DEBITUR 
disetujui untuk diperpanjang oleh BANK; 

 

f. Jangka waktu dari L/C Usance yang diterbitkan oleh BANK 
berdasarkan Perjanjian Kredit adalah minimal 30 (tiga 
puluh) hari kalender dengan maksimal 180 (seratus 
delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 
pengapalan (Bill of Lading date) atau jangka waktu lain 
yang disetujui BANK sesuai dengan kesepakatan antara 
Pihak Penjual dengan Nasabah; 
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g. Setiap perpanjangan jatuh tempo L/C Usance harus 
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
beneficiary (supplier) yang bersangkutan dan harus 
diajukan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo L/C Usance 
yang dimohonkan perpanjangannya; 

 

h. Perubahan atau pembatalan transaksi L/C hanya berlaku 
setelah BANK menerima pemberitahuan mengenai 
persetujuan atas perubahan atau pembatalan tersebut dari 
beneficiary (supplier) 

 

i. Permintaan penerbitan dan/atau permintaan perubahan 
dan/atau pembatalan L/C merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari PERJANJIAN KREDIT dan jumlahnya 
akan selalu diperhitungkan dengan Fasilitas Pinjaman. 

 

j. Apabila dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh 
beneficiary (supplier) ternyata tidak sesuai dengan yang 
disyaratkan di dalam L/C dan BANK tidak mendapat 
pemberitahuan persetujan atau penolakan tertulis dari 
DEBITUR atas penyimpangan dokumen tersebut dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah BANK menerima 
dokumen atau dalam waktu yan ditentukan oleh BANK 
menerima dokumen atau dala waktu yang ditentukan oleh 
BANK secara tertulis, maka lewatnya waktu tersebut 
dianggap sebagai merupakan bukti adanya penerimaan 
DEBITUR atas penyimpangan dokumen. 

 

k. DEBITUR wajib menandatangani Surat Aksep/Promissory 
Note atau tanda bukti penerimaan lainnya yang ditetapkan 
oleh BANK pada waktu L/C diaksep oleh BANK. Ketiadaan 
Surat Aksep/Promissory Note atau tanda bukti penerimaan 
lainnya tidak mengurangi segala hak BANK untuk menuntut 
agar DEBITUR memenuhi/melunasi kewajibannya akibat 
akseptasi dan penerbitan L/C 

 

l. Opening Fee sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh 
lima persen) per annum (minimal USD 25.0 (dua puluh lima 
Dolar Amerika Serikat)) 

 

m. Acceptance Fee sebesar 1% (satu persen) per annum 
(minimal USD 50.00 (lima puluh Dolar Amerika Serikat)) 

  

n. Swift Fee sebesar USD 15.00 (lima belas Dolar Amerika 
Serikat) 

 
Penerbitan Bank Garansi akan dilakukan dengan syarat-syarat 
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

a. DEBITUR mengajukan permohonan tertulis dari kepada 
BANK, dan dalam surat permohonan tersebut harus 
menguraikan jelas tentang besarnya jumlah Bank Garansi 
yang diminta, jangka waktu, prestasi yang dijamin dan 
menyebutkan identitas dari penerima Bank Garansi; 

  

b. Untuk setiap permohonan penerbitan Bank Garansi, 
DEBITUR wajib melampirkan kepada BANK 
kontrak/SPK/Surat Petunjuk Tender/Surat Pemenang 
Tender/Notification of Award (NOA)/Letter of Intent 
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(LOI)/Underlying lainnya yang mendukung penerbitan Bank 
Garansi; 

 

c. Bank Garansi yang diterbitkan diperkenankan Back Date 
dengan dicover Surat Pernyataan tidak wanprestasi; 

 

d. Penerbitan Bank Garansi diperkenankan dengan mata 
uang Rupiah (IDR); 

 

e. Jangka waktu/masa berlaku Bank Garansi yang diterbitkan 
diperkenankan lebih dari 1 (satu) tahun; 

 

f. Jangka waktu penerbitan Bank Garansi oleh BANK sudah 
memperhitungkan masa klaim selama 14 (empat belas) 
hari; 

 

g. Setiap pembukaan Bank Garansi dikenakan biaya sebesar 
1,5% (satu koma lima persen) per tahun atau minimal USD 
25.00 (dua puluh lima Dolar Amerika Serikat) 

 
Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 

pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 

a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal sebelas 
Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), nomor 63, yang 
telah diubah dengan: 

   

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas (10-
10-2014) nomor 60; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertaggal sembilan Oktober dua ribu lima belas (9-10-
2015) nomor 70; 

 

c. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
64, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diubah 
dengan akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman 
Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 61, yang terakhir diubah dengan 
akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka 
nomor 71 

 

c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Sub Limit Letter 
of Credit (L/C), tertanggal sebelas Oktober dua ribu tiga 
belas (11-10-2013) nomor 65, yang telah diubah dalam 
akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Sub 
Limit Letter of Credit (L/C), tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 62, yang terakhir 
diubah dengan akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 
Berjangka Sub Limit Letter of Credit (L/C), tertanggal hari 
ini, nomor 72; 
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d. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
66, yang telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 63 

 

-  akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 
2 (PAB-2), tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 73 
 

e. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
67, yang telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 64 

  

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 
3 (PAB-3), tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 74, 

 

- akta Perubahan Perjanian Kredit Angsuran Berjangka 
3 (PAB-3); 

 
Total Fasilitas Kredit Debitur pada PT Bank Mayora: 

 

No Jenis 
Fasilitas Plafond Outstanding per 

posisi 24/9/18 Periode 

1 PRK Rp 6.000.000.000,- - 11.10.18 s/d 
11.10.19 

2 PB Bersyarat Rp 21.392.000.000,- - 11.10.18 s/d 
11.10.19 

3 PAB-1 Rp 508.898.571,07 
Ex. Rp 1.185.360.134,- 

Rp 508.898.571,07 
Ex Rp 1.185.360.134,- 

s/d 11.10.19 

4 PAB-2 Rp 2.754.818.360,20 
Ex. 10.200.000.000,- 

Rp 2.754.818.360,20 
Ex. 10.200.000.000,- 

s/d 11.10.19 

5 PAB-3 Rp 2.376.479.168,81 
Ex Rp 8.800.000.000,- 

Rp 2.376.479.168,81 
Ex Rp 8.800.000.000,- 

s/d 11.10.19 

6 L/C Combine 
Limit BG Line 

USD. 1.000.000,- - 11.10.18 s/d 
11.10.19 

7 PAB-4 Rp 13.289.739.531,06 
Ex Rp 17.400.000.000,- 

Rp 13.289.739.531,06 
Ex Rp 17.400.000.000,- 

s/d 24.01.23 

 Total Rp 46.321.935.631,14 
USD 1.000.000 

Rp 18.929.935.631,14 
USD - 

 

 
- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka Sub Limit Letter of Credit (L/C) 

Nomor: 164 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, 
SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 005/LC-BG-PP/KGD/2017  
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(LOI)/Underlying lainnya yang mendukung penerbitan Bank 
Garansi; 

 

c. Bank Garansi yang diterbitkan diperkenankan Back Date 
dengan dicover Surat Pernyataan tidak wanprestasi; 

 

d. Penerbitan Bank Garansi diperkenankan dengan mata 
uang Rupiah (IDR); 

 

e. Jangka waktu/masa berlaku Bank Garansi yang diterbitkan 
diperkenankan lebih dari 1 (satu) tahun; 

 

f. Jangka waktu penerbitan Bank Garansi oleh BANK sudah 
memperhitungkan masa klaim selama 14 (empat belas) 
hari; 

 

g. Setiap pembukaan Bank Garansi dikenakan biaya sebesar 
1,5% (satu koma lima persen) per tahun atau minimal USD 
25.00 (dua puluh lima Dolar Amerika Serikat) 

 
Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 

pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 

a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal sebelas 
Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), nomor 63, yang 
telah diubah dengan: 

   

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas (10-
10-2014) nomor 60; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertaggal sembilan Oktober dua ribu lima belas (9-10-
2015) nomor 70; 

 

c. akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
64, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diubah 
dengan akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman 
Berjangka, tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat 
belas (10-10-2014) nomor 61, yang terakhir diubah dengan 
akta Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka 
nomor 71 

 

c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Sub Limit Letter 
of Credit (L/C), tertanggal sebelas Oktober dua ribu tiga 
belas (11-10-2013) nomor 65, yang telah diubah dalam 
akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka Sub 
Limit Letter of Credit (L/C), tertanggal sepuluh Oktober dua 
ribu empat belas (10-10-2014) nomor 62, yang terakhir 
diubah dengan akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran 
Berjangka Sub Limit Letter of Credit (L/C), tertanggal hari 
ini, nomor 72; 
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d. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
66, yang telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 63 

 

-  akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 
2 (PAB-2), tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 73 
 

e. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
67, yang telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 64 

  

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 
3 (PAB-3), tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 74, 

 

- akta Perubahan Perjanian Kredit Angsuran Berjangka 
3 (PAB-3); 

 
Total Fasilitas Kredit Debitur pada PT Bank Mayora: 

 

No Jenis 
Fasilitas Plafond Outstanding per 

posisi 24/9/18 Periode 

1 PRK Rp 6.000.000.000,- - 11.10.18 s/d 
11.10.19 

2 PB Bersyarat Rp 21.392.000.000,- - 11.10.18 s/d 
11.10.19 

3 PAB-1 Rp 508.898.571,07 
Ex. Rp 1.185.360.134,- 

Rp 508.898.571,07 
Ex Rp 1.185.360.134,- 

s/d 11.10.19 

4 PAB-2 Rp 2.754.818.360,20 
Ex. 10.200.000.000,- 

Rp 2.754.818.360,20 
Ex. 10.200.000.000,- 

s/d 11.10.19 

5 PAB-3 Rp 2.376.479.168,81 
Ex Rp 8.800.000.000,- 

Rp 2.376.479.168,81 
Ex Rp 8.800.000.000,- 

s/d 11.10.19 

6 L/C Combine 
Limit BG Line 

USD. 1.000.000,- - 11.10.18 s/d 
11.10.19 

7 PAB-4 Rp 13.289.739.531,06 
Ex Rp 17.400.000.000,- 

Rp 13.289.739.531,06 
Ex Rp 17.400.000.000,- 

s/d 24.01.23 

 Total Rp 46.321.935.631,14 
USD 1.000.000 

Rp 18.929.935.631,14 
USD - 

 

 
- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka Sub Limit Letter of Credit (L/C) 

Nomor: 164 Tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, 
SH, MSi, Notaris di Jakarta 

 
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 005/LC-BG-PP/KGD/2017  
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Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut: 

 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

7.  Fasilitas 
Kredit 
Pinjaman 
Angsuran 
Berjangka 
(PAB) 
dengan 
sub limit 
Letter of 
Credit 
(L/C) 

Rp 17.400.000.000,- 
(tujuh belas miliar 
empat ratus juta 
Rupiah) 

a. Bunga: 11,5% 
(sebelas koma 
dua lima 
persen) per 
tahun.  

 
b. Provisi: 0,5% 

(nol koma lima 
persen); 

 
c.   Biaya 

Administrasi: 
Rp 1.000.000,- 

 
d.  Denda: 36% 

(tiga puluh 
enam persen) 

24 Januari 
2023 
 
 

 

 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 
 

: selama 72 bulan sejak tanggal 24-01-2017 

Periode Usaha : 72 (tujuh puluh dua) bulan 
 

Tujuan : Modal kerja  
 

Syarat Penarikan : 1. Penarikan atau pencairan FASILITAS PINJAMAN dapat 
dilakukan dalam bentuk fasilitas L/C (dengan 
memperhatikan pembatasan-pembatasan oleh yang 
berwajib) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

 

a. Pembukaan atau penarikan Fasilitas L/C wajib 
memenuhi syarat dan ketentuan Umum Pembukaan 
Letters of Credit (L/C) yang ditetapkan oleh BANK. 
Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Letters of 
Credits (L/C) yang telah ditandatangani oleh DEBITUR 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpenting 
dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, oleh 
karenanya berlaku serta mengikat kedua belah pihak. 

  

b. Setiap permintaan penerbitan dan/atau perubahan 
dan/atau pembatalan L/C berdasarkan PERJANJIAN 
KREDIT harus diajukan secara tertulis oleh DEBITUR 
yang berwenang sesuai dengan surat izin impor 
DEBITUR dan permintaan tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk dan isi yang disetujui BANK dan 
sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari kerja sebelum tanggal penerbitan dan/atau 
perubahan dan/atau pembatalan L/C. 

   

 
155 

 

c. BANK berhak menolak permintaan DEBITUR untuk 
menerbitkan L/C pada tanggal yang melewati jangka 
waktu availability period sebagaimana dimaksud, 
kecuali atas permintaan yang diajukan secara tertulis 
oleh DEBITUR disetujui untuk diperpanjang oleh 
BANK. 

 

d. Jangka waktu dari L/C Usance yang diterbitkan oleh 
BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT adalah 
minimal 30 (tiga puluh) hari kalender dengan maksimal 
180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung 
sejak tanggal pengapalan (Bill of Leading date) atau 
jangka waktu lain yang disetujui BANK sesuai dengan 
kesepakatan antara Pihak Penjual dengan Nasabah. 

 

e. Setiap perpanjangan jatuh tempo L/C Usance harus 
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
beneficiary (supplier) yang bersangkutan dan harus 
diajukan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo L/C 
Usance yang dimohonkan perpanjangannya. 

 

f. Perubahan atau pembatalan transaksi L/C hanya 
berlaku setelah BANK menerima pemberitahuan 
mengenai persetujuan atas perubahan atau 
pembatalan tersebut dari beneficiary (supplier). 

 

g. Permintaan penerbitan dan/atau permintaan 
perubahan dan/atau pembatalan L/C merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN 
KREDIT dan jumlahnya akan selalu diperhitungkan 
dengan FASILITAS PINJAMAN. 

 

h. Apabila dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh 
beneficiary (supplier) ternyata tidak sesuai dengan 
yang disyaratkan di dalam L/C dan BANK tidak 
mendapat pemberitahuan persetujuan atau penolakan 
tertulis dari DEBITUR atas penyimpangan dokumen 
tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah 
BANK menerima dokumen atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh BANK secara tertulis, maka lewatnya 
waktu tersebut dianggap sebagai dan merupakan bukti 
adanya penerimaan DEBITUR atas penyimpangan 
dokumen. 

 

i. DEBITUR akan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan 
yang diatur pada PERJANJIAN KREDIT ini, serta 
Syarat-syarat Umum Penerbitan L/C dan mengikatkan 
dirinya terhadap “Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credit (2007 revision) ICC Publication 
Nomor 600”, Majelis Dagang Internasional dan/atau 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
27/38/KEP/DIR, tertanggal tigapuluh Juni seribu 
sembilan ratus sembilan puluh empat (30-6-1994), 
perihal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
dengan segala perubahan-perubahannya yang akan 
dibuat kemudian, kecuali apabila ditentukan lain oleh 
BANK, dan bahwa sekiranya ada pasal-pasal dari 
peraturan tersebut bertentangan dengan salah satu 
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jangka waktu lain yang disetujui BANK sesuai dengan 
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beneficiary (supplier) ternyata tidak sesuai dengan 
yang disyaratkan di dalam L/C dan BANK tidak 
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Documentary Credit (2007 revision) ICC Publication 
Nomor 600”, Majelis Dagang Internasional dan/atau 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
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perihal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
dengan segala perubahan-perubahannya yang akan 
dibuat kemudian, kecuali apabila ditentukan lain oleh 
BANK, dan bahwa sekiranya ada pasal-pasal dari 
peraturan tersebut bertentangan dengan salah satu 
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peraturan syarat-syarat umum ini, maka hanya BANK 
yang akan menentukan peraturan manakah yang akan 
digunakan. 

 

j. Dengan tidak mengurangi hak BANK untuk 
mengadakan peninjauan kembali secara berkala. 
BANK juga berhak untuk menolak permintaan 
pembukaan L/C apabila menurut pertimbangan BANK 
terdapat alasan-alasan yang penting untuk itu dan 
untuk hal-hal tersebut di ats DEBITUR tidak berhak 
untuk mengajukan klaim/gugatan/tuntutan apapun 
kepada BANK. 

 

k. DEBITUR wajib menandatangani Surat Aksep/ 
Promissory Note atau tanda bukti penerimaan lainnya 
tidak mengurangi segala hak BANK untuk menuntut 
agar DEBITUR memenuhi/melunasi kewajibannya 
akibat akseptasi dan penerbitan L/C. 

 

2. Atas setiap L/C yang diterbitkan oleh BANK atas 
permintaan DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN KREDIT 
termasuk setiap perubahan L/C, maka debitur wajib 
membayar kepada BANK: 

   

(i) Komisi pembukaan L/C sebesar 0,125% (nol koma 
seratus dua puluh lima persen) atau minimal sebesar 
USD 25 (dua puluh lima Dolar Amerika Serikat) yang 
dihitung dari besarnya jumlah L/C impor yang dibuka 
oleh BANK; 

 

 (ii) Komisi akseptasi L/C sebesar 1% (satu persen) atau 
minimal sebesar USD 50 (lima puluh Dolar Amerika 
Serikat) yang dihitung dari nilai L/C yang ditarik 
terhadap dan jumlah yang diakseptasi oleh BANK; 

 

 (iii) Biaya Swift sebesar USD 15 (lima belas Dolar Amerika 
Serikat); 

   

(iv) Biaya Telex, denda serta biaya-biaya lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku pada BANK. 

   
Pembayaran kembali : Pembayaran kembali hutang pokok dan bunga pinjaman akan 

dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK dengan cara 
mengangsur sebagaimana terlampir dalam jadwal angsuran 
berikut dengan perubahan-perubahannya yang merupakan satu 
kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 
kredit ini 

 
Angsuran pinjaman (pembayaran kembali hutang pokok dan 
bunga pinjaman) sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 diatas 
sepenuhnya dilakukan oleh DEBITUR, dan dinyatakan efektif 
apabila dana untuk pembayaran angsuran pokok, bunga, dan 
biaya-biaya lain telah diterima oleh BANK yang meliputi 
pelunasan hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain. 

 
Kewajiban Peminjam :  Sehubungan dengan permohonan dan pemberian Fasilitas 

Kredit oleh BANK, DEBITUR dengan ini setuju dan mengikat diri 
untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 
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1.  Membuka rekening pada BANK, Rekening Nomor 
5300122894 dan pembukaan rekening itu akan 
diberlakukan syarat-syarat umum dan kebiasaan yang 
dikeluarkan BANK yang telah disetujui oleh dan mengikat 
DEBITUR. 

 

2. menyampaikan kepada BANK: 
 

(i) Laporan Keuangan In House segera setelah diminta 
oleh BANK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari 
sejak tanggal laporan yang ditandatangani oleh 
DEBITUR; 

  

(ii) Laporan Keuangan Tahunan (Audited) segera setelah 
diminta oleh BANK, selambat-lambatnya 120 (seratus 
dua puluh) hari kalender sejak tanggal laporan; 

  

(iii) Laporan-laporan mengenai barang-barang jaminan 
milik DEBITUR dan lain lain laporan tentang DEBITUR 
yang diminta oleh BANK; 

 

(iv) Laporan-laporan mengenai stock bahan-bahan 
mentah, barang-barang setengah jadi dan barang-
barang persediaan milik DEBITUR; 

 

 (v) daftar piutang/tagihan-tagihan DEBITUR dan lain-lain 
laporan tentang DEBITUR bermeterai cukup yang 
telah ditandatangani oleh DEBITUR setiap 3 (tiga) 
bulan sekali; 

  

3.  memelihara pembukuan administrasi dan catatan-catatan 
mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh 
DEBITUR sesuai dengan dan menurut prinsip-prinsip dan 
praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Indonesia 
dan yang diterapkan secara terus menerus; 

 

4. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK pada 
waktu-waktu yang layak (sebagaimana ditetapkan oleh 
BANK) untuk memeriksa kekayaan dan usaha DEBITUR 
serta barang-barang agunan/jaminan dan memeriksa/ 
mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi 
DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau catatan-
catatan dari padanya. 

 
5. Mengasuransikan semua barang-barang yang dijaminkan 

baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-
barang tidak bergerak, yang sekarang telah dan/atau di 
kemudian hari akan dijaminkan/diagunkan oleh DEBITUR 
atau orang/pihak lain kepada BANK pada perusahaan 
(perusahaan) asuransi yang telah disetujui oleh BANK 
terhadap bahaya/resiko serta dengan nilai/harga asuransi 
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan asuransi 
yang disetujui oleh BANK. Dalam polis-polis asuransi wajib 
memuat BANKer’s Clause pada BANK, dan BANK adalah 
satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut, menagih 
da menerima pembayaran uang ganti rugi asuransi dari 
perusahaan asuransi atas nama DEBITUR. Premi-premi, 
ongkos-ongkos dan/atau biaya-biaya lainnya ditanggung 
dan wajib dibayar oleh DEBITUR. Asli polis-polis asuransi 
dan surat-surat/dokumen lainnya mengenai atau yang 
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peraturan syarat-syarat umum ini, maka hanya BANK 
yang akan menentukan peraturan manakah yang akan 
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dan wajib dibayar oleh DEBITUR. Asli polis-polis asuransi 
dan surat-surat/dokumen lainnya mengenai atau yang 
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berhubungan dengan asuransi tersebut wajib diserahkan 
kepada dan untuk disimpan oleh BANK. 

 

6. Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara tertulis 
dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen 
kepada BANK yang berkaitan dengan: 

 

i. Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan 
 perubahan berupa apapun terhadap Anggaran Dasar 

DEBITUR. 
 

ii. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, 
apabila diadakan perubahan terhadap susunan para 
pemegang saham, Direksi atau Komisaris DEBITUR. 

 
Pembatasan :  Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas 

dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke 
waktu selama kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan 
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan 
tindakan di bawah ini: 

  

1. Penerimaan Fasilitas Lain 
Untuk menerima sesuatu pinjaman uang dan/atau fasilitas 
keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga dari 
orang/pihak lain siapapun juga (kecuali hutang atau 
pinjaman yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha 
sehari-hari). 

 

2. Penjualan Kekayaan 
Menjual/memindahkan hak atau menjaminkan/ 
mengagunkan barang-barang tidak bergerak atau 
perusahaan milik DEBITUR dengan cara bagaimanapun 
juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali 
menjamin/mengagunkannya kepada BANK). 

 

3. Deviden 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu 
deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga 
atas saham-saham yang dikeluarkan DEBITUR. 

 

4. Piutang Pemegang Saham 
Untuk membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan 
atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para 
pemegang saham DEBITUR kepada DEBITUR baik berupa 
jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib 
dibayar. 

 

5. Management Fee 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu 
management fee. 

 

6. Royalti 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu royalti 
kepada pihak manapun. 
 

Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 (sepuluh 
ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi), sebagaimana 
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dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
(SHGB) nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, tertanggal 
tigabelas Januari duaribu empatbelas (13-1-2014), terdaftar 
atas nama PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS 
INDONESIA, dan terletak di:  

 

Propinsi : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 

 

Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan 
Eropa II Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan Industri 
Kakatau Cilegon. 

 

Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau 
melekat pada bidang tanah tersebut, yang menurut sifat, 
tujuan dan peruntukannya oleh Undang-Undang dan 
peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda tetap, baik 
yang sekarang ada maupun kelak dikemudian hari akan 
berada dan/atau diperoleh bidang tanah tersebut. 

  

2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 
 

3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 
- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 

 

4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 

5. Stok Barang (inventory) 
   

6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 

7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe Extrusion 
Line 

 
Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 

pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal sebelas 

Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), nomor 63, yang 
telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 60; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertaggal sembilan Oktober dua ribu lima belas          
(9-10-2015) nomor 70; 
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berhubungan dengan asuransi tersebut wajib diserahkan 
kepada dan untuk disimpan oleh BANK. 

 

6. Memberitahukan dan mendapat persetujuan secara tertulis 
dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen 
kepada BANK yang berkaitan dengan: 

 

i. Perubahan Anggaran Dasar, apabila dilakukan 
 perubahan berupa apapun terhadap Anggaran Dasar 

DEBITUR. 
 

ii. Perubahan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, 
apabila diadakan perubahan terhadap susunan para 
pemegang saham, Direksi atau Komisaris DEBITUR. 

 
Pembatasan :  Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas 

dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke 
waktu selama kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan 
SUP ini, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian 
Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan 
tindakan di bawah ini: 

  

1. Penerimaan Fasilitas Lain 
Untuk menerima sesuatu pinjaman uang dan/atau fasilitas 
keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga dari 
orang/pihak lain siapapun juga (kecuali hutang atau 
pinjaman yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha 
sehari-hari). 

 

2. Penjualan Kekayaan 
Menjual/memindahkan hak atau menjaminkan/ 
mengagunkan barang-barang tidak bergerak atau 
perusahaan milik DEBITUR dengan cara bagaimanapun 
juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali 
menjamin/mengagunkannya kepada BANK). 

 

3. Deviden 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu 
deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga 
atas saham-saham yang dikeluarkan DEBITUR. 

 

4. Piutang Pemegang Saham 
Untuk membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan 
atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para 
pemegang saham DEBITUR kepada DEBITUR baik berupa 
jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib 
dibayar. 

 

5. Management Fee 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu 
management fee. 

 

6. Royalti 
Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu royalti 
kepada pihak manapun. 
 

Jaminan :  1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 10.252m2 (sepuluh 
ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi), sebagaimana 
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dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
(SHGB) nomor 1985/Kotasari Surat Ukur, tertanggal 
tigabelas Januari duaribu empatbelas (13-1-2014), terdaftar 
atas nama PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS 
INDONESIA, dan terletak di:  

 

Propinsi : Banten; 
Kabupaten : Cilegon; 
Kecamatan : Gerogol; 
Kelurahan : Kotasari; 

 

Setempat dikenal dengan nama Kavling Industri Jalan 
Eropa II Kavling E 3 nomor 2-1 dan 2-2, Kawasan Industri 
Kakatau Cilegon. 

 

Berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan/atau 
melekat pada bidang tanah tersebut, yang menurut sifat, 
tujuan dan peruntukannya oleh Undang-Undang dan 
peraturan yang berlaku dianggap sebagai benda tetap, baik 
yang sekarang ada maupun kelak dikemudian hari akan 
berada dan/atau diperoleh bidang tanah tersebut. 

  

2. 1 (satu) unit mesin SZ Stranding Line 
 

3. Mesin-mesin yang terdiri dari: 
- 1 (satu) line mesin; 
- 1 (satu) set Pe Ext Line PE53A; 
- 1 (satu) Enma Pipe Granulator; 
- 1 (satu) Enma Cyclone 5,5 KW; 
- 1 (satu) Unit Ink Jet Printer Domino; 

 

4.  Piutang Dagang (Account Receivable/AR) 
 

5. Stok Barang (inventory) 
   

6.  1 (satu) unit mesin FFTH Cabling Machine Line 
 

7.  1 (satu) unit mesin HDPE32 Polyethylene Pipe Extrusion 
Line 

 
Cross Default : Bilamana DEBITUR lalai melaksanakan suatu kewajiban 

pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu 
ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT atau suatu kewajiban 
lain yang timbul dalam hubungannya dengan PERJANJIAN 
KREDIT, maka DEBITUR dianggap telah melakukan 
pelanggaran pula terhadap Perjanjian Kredit lainnya atas nama 
DEBITUR sebagaimana yang tercantum dalam: 

 
a. akta Perjanjian Kredit Rekening Koran tertanggal sebelas 

Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013), nomor 63, yang 
telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 60; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertaggal sembilan Oktober dua ribu lima belas          
(9-10-2015) nomor 70; 
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- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal hari ini, nomor 158; 

 

- Perjanjian Perpanjangan Kredit, yang dibuat di bawah 
tangan, bermeterai cukup, tanggal tujuh Oktober dua 
ribu enam belas (7-10-2016), nomor 
001/PRKPP/KGD/10/16; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal hari ini, nomor 158; 

 

b. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 1 (PAB-1) Sub 
Limit Letter of Credit (L/C), yang akan dibuat diantara Para 
Pihak; 

   

c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
67, yang telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 64 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 
3 (PAB-3), tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 64, 

 

Berikut dengan perubahannya; 
 

d. akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit 
Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober dua ribu 
tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah diubah 
dengan: 

   

- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit 
(L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sepuluh 
Oktober dua ribu empat belas (10-10-2014) nomor 65; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit 
(L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), tertanggal 
sembilan Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 75; 

   

f. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit Letter 
of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR dengan 
BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang dimaksud, 

memberi hak dan kuasa kepada BANK untuk menuntut 
pembayaran kembali atas semua jumlah yang 
terhutang dan wajib dibayar oleh debitur yang timbul 
dari/atau berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal 
pembayaran) yang semula ditetapkan, tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu 
tuntutan atau protes serta seberapa perlu DEBITUR 
dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia 
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Berakhirnya Perjanjian : Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) di atas, BANK berhak untuk seketika dengan 
mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa Somasi 
dan/atau peringatan lagi mengakhiri PERJANJIAN KREDIT ini 
dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada 
DEBITUR serta menolak segala pengambilan uang meskipun 
masa pinjaman DEBITUR belum berakhir, apabila terjadi atau 
timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini, yakni: 

 

a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian 
DEBITUR lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau 
melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini, termasuk (tetapi tidak terbatas) 
bilamana DEBITUR tidak atau lalai membayar lunas pada 
waktunya kepada BANK sesuatu jumlah pinjaman dan/atau 
bunga, provisi dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib 
dibayar lunas (sudah jatuh tempo); 

 

b. Penyitaan 
Kekayaan DEBITUR atau barang-barang (baik yang 
bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi agunan untuk 
pembayaran kembali FASILITAS PINJAMAN ini yang 
ditetapkan dalam Pasal 7 PERJANJIAN KREDIT ini, 
sebagian atau seluruh disita oleh instansi yang berwenang. 

 

c. Pernyataan tidak benar 
Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau agunan 
yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini atau dalam Perjanjian Agunan 
tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. 

 

d. Kelalaian Membayar dalam Perjanjian Lain 
Bilamana DEBITUR tidak atau lalai dalam melaksanakan 
sesuatu jumlah uang yang berdasarkan perjanjian              
(-perjanjian) lain berupa apapun juga yang sekarang telah 
ada/atau di kemudian hari akan dibuat oleh dan antara 
BANK dan DEBITUR, wajib dibayar oleh DEBITUR kepada 
BANK. 

 

e. Likuidasi 
Bilamana DEBITUR dibubarkan/dilikuidasi. 

 

f. Kepailitan 
Bilamana DEBITUR atau oleh instansi yang berwenang 
dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

 

g. Permohonan Kepailitan 
Bilamana DEBITUR atau mengajukan permohonan kepada 
instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk 
diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan 
permohonan kepada instansi yang berwenang agar 
DEBITUR atau dinyatakan dalam keadaan pailit. 

 

h. Kelalaian dalam Perjanjian Lain 
  

- Apabila DEBITUR atau telah lalai atau melanggar 
sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian 
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- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal hari ini, nomor 158; 

 

- Perjanjian Perpanjangan Kredit, yang dibuat di bawah 
tangan, bermeterai cukup, tanggal tujuh Oktober dua 
ribu enam belas (7-10-2016), nomor 
001/PRKPP/KGD/10/16; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Rekening Koran, 
tertanggal hari ini, nomor 158; 

 

b. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 1 (PAB-1) Sub 
Limit Letter of Credit (L/C), yang akan dibuat diantara Para 
Pihak; 

   

c. akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, tertanggal 
sebelas Oktober dua ribu tiga belas (11-10-2013) nomor 
67, yang telah diubah dengan: 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka, 
tertanggal sepuluh Oktober dua ribu empat belas    
(10-10-2014) nomor 64 

 

- akta Perubahan Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka 
3 (PAB-3), tertanggal sembilan Oktober dua ribu lima 
belas (9-10-2015) nomor 64, 

 

Berikut dengan perubahannya; 
 

d. akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit (L/C) Sub Limit 
Bank Garansi (BG), tertanggal sebelas Oktober dua ribu 
tiga belas (11-10-2013) nomor 68, yang telah diubah 
dengan: 

   

- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit 
(L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), tertanggal sepuluh 
Oktober dua ribu empat belas (10-10-2014) nomor 65; 

 

- akta Perubahan Perjanjian Pembukaan Letter of Credit 
(L/C) Sub Limit Bank Garansi (BG), tertanggal 
sembilan Oktober dua ribu lima belas (9-10-2015) 
nomor 75; 

   

f. akta Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) Sub Limit Letter 
of Credit (LC) Line yang akan dibuat DEBITUR dengan 
BANK. 

 
- Maka atas kelalaian atau pelanggaran yang dimaksud, 

memberi hak dan kuasa kepada BANK untuk menuntut 
pembayaran kembali atas semua jumlah yang 
terhutang dan wajib dibayar oleh debitur yang timbul 
dari/atau berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, secara 
sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal 
pembayaran) yang semula ditetapkan, tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu 
tuntutan atau protes serta seberapa perlu DEBITUR 
dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia 
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Berakhirnya Perjanjian : Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) di atas, BANK berhak untuk seketika dengan 
mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa Somasi 
dan/atau peringatan lagi mengakhiri PERJANJIAN KREDIT ini 
dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada 
DEBITUR serta menolak segala pengambilan uang meskipun 
masa pinjaman DEBITUR belum berakhir, apabila terjadi atau 
timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini, yakni: 

 

a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian 
DEBITUR lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau 
melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini, termasuk (tetapi tidak terbatas) 
bilamana DEBITUR tidak atau lalai membayar lunas pada 
waktunya kepada BANK sesuatu jumlah pinjaman dan/atau 
bunga, provisi dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib 
dibayar lunas (sudah jatuh tempo); 

 

b. Penyitaan 
Kekayaan DEBITUR atau barang-barang (baik yang 
bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi agunan untuk 
pembayaran kembali FASILITAS PINJAMAN ini yang 
ditetapkan dalam Pasal 7 PERJANJIAN KREDIT ini, 
sebagian atau seluruh disita oleh instansi yang berwenang. 

 

c. Pernyataan tidak benar 
Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau agunan 
yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam 
PERJANJIAN KREDIT ini atau dalam Perjanjian Agunan 
tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. 

 

d. Kelalaian Membayar dalam Perjanjian Lain 
Bilamana DEBITUR tidak atau lalai dalam melaksanakan 
sesuatu jumlah uang yang berdasarkan perjanjian              
(-perjanjian) lain berupa apapun juga yang sekarang telah 
ada/atau di kemudian hari akan dibuat oleh dan antara 
BANK dan DEBITUR, wajib dibayar oleh DEBITUR kepada 
BANK. 

 

e. Likuidasi 
Bilamana DEBITUR dibubarkan/dilikuidasi. 

 

f. Kepailitan 
Bilamana DEBITUR atau oleh instansi yang berwenang 
dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

 

g. Permohonan Kepailitan 
Bilamana DEBITUR atau mengajukan permohonan kepada 
instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk 
diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan 
permohonan kepada instansi yang berwenang agar 
DEBITUR atau dinyatakan dalam keadaan pailit. 

 

h. Kelalaian dalam Perjanjian Lain 
  

- Apabila DEBITUR atau telah lalai atau melanggar 
sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian 
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lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian 
yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman 
uang atau pemberian kredit dimana DEBITUR atau 
adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana 
kelalaian dan/atau pelanggaran tersebut 
mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak 
lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan 
bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam 
perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar 
kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal 
jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan. 

   

- Bilamana DEBITUR atau lalai melaksanakan sesuatu 
kewajiban atau melakukan sesuatu perjanjian dengan 
orang/pihak lian termasuk namun tidak terbatas pada 
Perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan 
pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit dimana 
DEBITUR atau adalah sebagai pihak yang menerima 
penerimaan atau sebagian dan kelalaian atau 
pelanggaran mana memberikan hak kepada pihak 
yang memberikan pinjaman untuk menuntut 
pembayaran dan pembayaran kembali atas jumlah-
jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh 
DEBITUR atau dalam perjanjian tersebut secara 
seketika dan sekaligus sebelum tanggal jatuh waktu 
(tanggal pembayaran)-nya. 

   

i. Perubahan pada PENJAMIN 
Bilamana meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau 
dinyatakan berada di bawah pengampunan/ curatele (yang 
mana berlaku) maka dalam salah satu kejadian tersebut 
diatas: 
 

- kewajiban BANK untuk memberikan FASILITAS 
PINJAMAN kepada DEBITUR berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT ini akan berakhir/berhenti 
dengan seketika; 

  

- semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu 
terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN 
KREDIT ini atau menjadi dapat ditagih pembayarannya 
dengan seketika dan secara sekaligus oleh BANK 
tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun 
dan dari siapa pun juga, dan 

 

j. BANK berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak 
dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan 
perjanjian-perjanjian agunan yang disebut dalam Pasal 7 
perjanjian ini. 

 

k. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman tersebut 
menyimpang dari tujuan penggunaan. 

 

l. Angsuran Pokok dan Bunga tidak dibayarkan berturut-turut 
selama 3 (tiga) bulan. 

 

m. Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha DEBITUR tidak 
menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut 
pertimbangan BANK. 

 

   

 
163 

 

n. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan keuangan 
DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur 
sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak dapat 
membayar hutangnya lagi. 

 
o. Bilamana menurut penilaian BANK, FASILITAS PINJAMAN 

DEBITUR tidak akan terbayar lunas dan tepat waktu yang 
telah ditetapkan dan/atau karena alas an-alasan yang 
dianggap perlu. 

 

p. Bilamana DEBITUR mengadakan pengalihan/ pengoperan 
usaha atau mengadakan perubahan Anggaran Dasar, 
perubahan susunan pemegang saham, direksi dan dewan 
komisaris tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
BANK. 

 

q. Bilamana DEBITUR meninggal dunia dan/atau dibubarkan 
atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana 
DEBITUR adalah suatu perusahaan) atau menangguhkan 
untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di 
bawah pengampuan. 

 

r. jika PEMINJAM masuk dalam daftar kredit macet dan/atau 
Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh BANK 
Indonesia. 

 

Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatas, DEBITUR wajib membayar seluruh 
Pinjaman pokok, tambahannya berikut bunga, provisi, denda 
dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lainnya berupa apapun juga 
kepada BANK dengan seketika dan sekaligus lunas. 

 
Keterangan:  
Bahwa Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Tertulis atas 
Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) yang akan dilakukan oleh 
Perseroan kepada PT Bank Mayora melalui Surat Nomor: 02/ACCT/IPO/II/2019 tanggal 12 Februari 
2019 untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, susunan direksi dan dewan 
komisaris serta pemegang saham Perseroan, dan pencabutan terhadap pembatasan (waiver) atas 
ketentuan pembayaran atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan 
berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang mana kesemua hal 
tersebut terkait dengan rencana Perseroan dalam melakukan Initial Public Offering, dan telah 
memperoleh persetujuan dari PT Bank Mayora berdasarkan Surat Nomor: 006/KG/NAT/NKT/III/19 
tanggal 04 Maret 2019, dengan syarat tetap mengacu pada ketentuan: “Selama fasilitas masih 
outstanding debitur tidak diperkenankan melakukan hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari 
Bank yaitu salah satunya: Merubah susunan kepemilikan saham mayoritas perusahaan”.  

 
 
2. PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“BCA”) 

 
Perseroan (Peminjam/Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk 
(selanjutnya disebut “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut: 
 
Akta Perjanjian Kredit Nomor: 01 tentang Perjanjian Kredit, tanggal 4 Maret 2014, yang dibuat 
dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn. Notaris, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta 
Perjanjian Kredit Nomor: 22 tentang Perubahan Perjanjian Kredit, tanggal 24 Oktober 2018, yang 
dibuat dihadapan Muhamat Hatta, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”). 
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lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian 
yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman 
uang atau pemberian kredit dimana DEBITUR atau 
adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana 
kelalaian dan/atau pelanggaran tersebut 
mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak 
lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan 
bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam 
perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar 
kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal 
jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan. 

   

- Bilamana DEBITUR atau lalai melaksanakan sesuatu 
kewajiban atau melakukan sesuatu perjanjian dengan 
orang/pihak lian termasuk namun tidak terbatas pada 
Perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan 
pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit dimana 
DEBITUR atau adalah sebagai pihak yang menerima 
penerimaan atau sebagian dan kelalaian atau 
pelanggaran mana memberikan hak kepada pihak 
yang memberikan pinjaman untuk menuntut 
pembayaran dan pembayaran kembali atas jumlah-
jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh 
DEBITUR atau dalam perjanjian tersebut secara 
seketika dan sekaligus sebelum tanggal jatuh waktu 
(tanggal pembayaran)-nya. 

   

i. Perubahan pada PENJAMIN 
Bilamana meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau 
dinyatakan berada di bawah pengampunan/ curatele (yang 
mana berlaku) maka dalam salah satu kejadian tersebut 
diatas: 
 

- kewajiban BANK untuk memberikan FASILITAS 
PINJAMAN kepada DEBITUR berdasarkan 
PERJANJIAN KREDIT ini akan berakhir/berhenti 
dengan seketika; 

  

- semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu 
terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN 
KREDIT ini atau menjadi dapat ditagih pembayarannya 
dengan seketika dan secara sekaligus oleh BANK 
tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun 
dan dari siapa pun juga, dan 

 

j. BANK berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak 
dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan 
perjanjian-perjanjian agunan yang disebut dalam Pasal 7 
perjanjian ini. 

 

k. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman tersebut 
menyimpang dari tujuan penggunaan. 

 

l. Angsuran Pokok dan Bunga tidak dibayarkan berturut-turut 
selama 3 (tiga) bulan. 

 

m. Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha DEBITUR tidak 
menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut 
pertimbangan BANK. 
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n. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan keuangan 
DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur 
sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak dapat 
membayar hutangnya lagi. 

 
o. Bilamana menurut penilaian BANK, FASILITAS PINJAMAN 

DEBITUR tidak akan terbayar lunas dan tepat waktu yang 
telah ditetapkan dan/atau karena alas an-alasan yang 
dianggap perlu. 

 

p. Bilamana DEBITUR mengadakan pengalihan/ pengoperan 
usaha atau mengadakan perubahan Anggaran Dasar, 
perubahan susunan pemegang saham, direksi dan dewan 
komisaris tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
BANK. 

 

q. Bilamana DEBITUR meninggal dunia dan/atau dibubarkan 
atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana 
DEBITUR adalah suatu perusahaan) atau menangguhkan 
untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di 
bawah pengampuan. 

 

r. jika PEMINJAM masuk dalam daftar kredit macet dan/atau 
Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh BANK 
Indonesia. 

 

Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatas, DEBITUR wajib membayar seluruh 
Pinjaman pokok, tambahannya berikut bunga, provisi, denda 
dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lainnya berupa apapun juga 
kepada BANK dengan seketika dan sekaligus lunas. 

 
Keterangan:  
Bahwa Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Tertulis atas 
Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) yang akan dilakukan oleh 
Perseroan kepada PT Bank Mayora melalui Surat Nomor: 02/ACCT/IPO/II/2019 tanggal 12 Februari 
2019 untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, susunan direksi dan dewan 
komisaris serta pemegang saham Perseroan, dan pencabutan terhadap pembatasan (waiver) atas 
ketentuan pembayaran atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan 
berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang mana kesemua hal 
tersebut terkait dengan rencana Perseroan dalam melakukan Initial Public Offering, dan telah 
memperoleh persetujuan dari PT Bank Mayora berdasarkan Surat Nomor: 006/KG/NAT/NKT/III/19 
tanggal 04 Maret 2019, dengan syarat tetap mengacu pada ketentuan: “Selama fasilitas masih 
outstanding debitur tidak diperkenankan melakukan hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari 
Bank yaitu salah satunya: Merubah susunan kepemilikan saham mayoritas perusahaan”.  

 
 
2. PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“BCA”) 

 
Perseroan (Peminjam/Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk 
(selanjutnya disebut “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut: 
 
Akta Perjanjian Kredit Nomor: 01 tentang Perjanjian Kredit, tanggal 4 Maret 2014, yang dibuat 
dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn. Notaris, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta 
Perjanjian Kredit Nomor: 22 tentang Perubahan Perjanjian Kredit, tanggal 24 Oktober 2018, yang 
dibuat dihadapan Muhamat Hatta, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”). 
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Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut:  

 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

1. Fasilitas 
Kredit 
Lokal 
(Rekening 
Koran) 

Tidak melebihi        
Rp 13.500.000.000,- 
(tiga belas miliar 
lima ratus juta 
Rupiah) 
 

a. Bunga: 
10,75% 
(sepuluh koma 
tujuh puluh 
lima persen) 
per  

 
b. Provisi atau 

komisi: 0,5 (nol 
koma lima 
persen) per 
tahun 

4 September 
2019 

 

 
Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  : Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 

 

Tujuan Penggunaan : Untuk Modal Kerja 
 

Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Tidak melebihi Rp 13.500.000.000 (tiga belas miliar lima 
ratus juta Rupiah). 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-09-2019 (empat 
September dua ribu sembilan belas) 
 

Denda keterlambatan perhari : 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Cara Pembayaran : Pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Pengggunaan 
Fasilitas Kredit berakhir 

 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

2. Fasilitas 
Time Loan 
Revolving,  

Jumlah pagu kredit 
tidak melebihi       
Rp 23.500.000.000,- 
(dua puluh tiga 
miliar lima ratus juta 
Rupiah) 
 

a.  Bunga: 
10,50% 
(sepuluh koma 
lima puluh 
persen); per 
tahun 

 
b. Provisi atau 

komisi: 0,5 
(nol koma lima 
persen) per 
tahun  

4 September 
2019 
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Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  : Fasilitas Time Loan Revolving 

 

Tujuan Penggunaan : Untuk modal kerja 
 

Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Tidak melebihi Rp 23.500.000.000,- (dua puluh tiga 
milar lima ratus juta Rupiah). 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-09-2019 
(empat September dua ribu sembilan belas) atau 
selama 11 bulan 
 

Denda keterlambatan perhari : 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Cara Pembayaran : Pada tanggal jatuh pembayaran sebagaimana disebutkan 
dalam Surat Permohonan Penarikan Kredit/Perpanjangan 
Pembayaran, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh 
waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya 
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas 
Kredit 
 

Syarat Time Loan Revolving  : - Time Loan Revolving bersifat uncommitted 
 : - Realisasi fasilitas Time Loan Revolving maksimal 

70% dari Purchase Order (PO)/kontrak kerja dari 
customer 

 : - Jangka waktu aksep maksimal 6 bulan dan dapat 
 diperpanjang apabila terdapat Purchase Order
 (PO)/kontrak baru 

 
 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, Biaya 
Administrasi, Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

3. Fasilitas 
Multi 
Sight dan 
Usance 
Letter of 
Credit 
(“L/C”), 
Usance 
SKBDN, 
Bank 
Garansi 
dan 
Standby 
L/C 

Jumlah pagu 
kredit tidak 
melebihi USD 
3.000.000 (tiga 
juta Dolar 
Amerika 
Serikat) 

a. Bunga Sesuai 
ketentuan dalam 
Lampiran; 

 
b. Provisi atau 

komisi: 0,125 (nol 
koma satu dua 
lima persen) per 6 
(enam) bulan 
dan/atau SKBDN 
Usance yang 
diterbitkan oleh 
BCA, dengan 
ketentuan 
sekurang-
kurangnya sebesar      
USD. 50 (lima 
puluh Dollar) atau                
Rp 700.000,- (tujuh 
ratus ribu Rupiah) 

 
c. 1% (satu persen) 

per tahun yang 
dihitung dari nilai 
Bank Garansi yang 

4 September 
2019 
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Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pinjaman sesuai dokumen tersebut di atas adalah sebagai 
berikut:  

 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

1. Fasilitas 
Kredit 
Lokal 
(Rekening 
Koran) 

Tidak melebihi        
Rp 13.500.000.000,- 
(tiga belas miliar 
lima ratus juta 
Rupiah) 
 

a. Bunga: 
10,75% 
(sepuluh koma 
tujuh puluh 
lima persen) 
per  

 
b. Provisi atau 

komisi: 0,5 (nol 
koma lima 
persen) per 
tahun 

4 September 
2019 

 

 
Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  : Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 

 

Tujuan Penggunaan : Untuk Modal Kerja 
 

Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Tidak melebihi Rp 13.500.000.000 (tiga belas miliar lima 
ratus juta Rupiah). 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-09-2019 (empat 
September dua ribu sembilan belas) 
 

Denda keterlambatan perhari : 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Cara Pembayaran : Pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Pengggunaan 
Fasilitas Kredit berakhir 

 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

2. Fasilitas 
Time Loan 
Revolving,  

Jumlah pagu kredit 
tidak melebihi       
Rp 23.500.000.000,- 
(dua puluh tiga 
miliar lima ratus juta 
Rupiah) 
 

a.  Bunga: 
10,50% 
(sepuluh koma 
lima puluh 
persen); per 
tahun 

 
b. Provisi atau 

komisi: 0,5 
(nol koma lima 
persen) per 
tahun  

4 September 
2019 
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Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  : Fasilitas Time Loan Revolving 

 

Tujuan Penggunaan : Untuk modal kerja 
 

Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Tidak melebihi Rp 23.500.000.000,- (dua puluh tiga 
milar lima ratus juta Rupiah). 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-09-2019 
(empat September dua ribu sembilan belas) atau 
selama 11 bulan 
 

Denda keterlambatan perhari : 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Cara Pembayaran : Pada tanggal jatuh pembayaran sebagaimana disebutkan 
dalam Surat Permohonan Penarikan Kredit/Perpanjangan 
Pembayaran, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh 
waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya 
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas 
Kredit 
 

Syarat Time Loan Revolving  : - Time Loan Revolving bersifat uncommitted 
 : - Realisasi fasilitas Time Loan Revolving maksimal 

70% dari Purchase Order (PO)/kontrak kerja dari 
customer 

 : - Jangka waktu aksep maksimal 6 bulan dan dapat 
 diperpanjang apabila terdapat Purchase Order
 (PO)/kontrak baru 

 
 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, Biaya 
Administrasi, Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

3. Fasilitas 
Multi 
Sight dan 
Usance 
Letter of 
Credit 
(“L/C”), 
Usance 
SKBDN, 
Bank 
Garansi 
dan 
Standby 
L/C 

Jumlah pagu 
kredit tidak 
melebihi USD 
3.000.000 (tiga 
juta Dolar 
Amerika 
Serikat) 

a. Bunga Sesuai 
ketentuan dalam 
Lampiran; 

 
b. Provisi atau 

komisi: 0,125 (nol 
koma satu dua 
lima persen) per 6 
(enam) bulan 
dan/atau SKBDN 
Usance yang 
diterbitkan oleh 
BCA, dengan 
ketentuan 
sekurang-
kurangnya sebesar      
USD. 50 (lima 
puluh Dollar) atau                
Rp 700.000,- (tujuh 
ratus ribu Rupiah) 

 
c. 1% (satu persen) 

per tahun yang 
dihitung dari nilai 
Bank Garansi yang 

4 September 
2019 
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diterbitkan, 
sekurang-kurang 
nya                 Rp 
250.000,- (dua 
ratus lima puluh 
ribu Rupiah) 

 
d. Provisi atau Komisi: 

0,125 (nol koma 
satu dua lima) 
pertahun yang 
dihitung dari nilai 
Standby L/C yang 
diterbitkan, dengan 
ketentuan 
sekurang-
kurangnya sebesar            
Rp 250.000,- (dua 
ratus lima puluh 
ribu Rupiah) 

 
Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Multi Sight dan Usance Letter of Credit (“L/C”), 
Usance SKBDN, Bank Garansi dan Standby L/C 
 

Tujuan Penggunaan : -  Fasilitas Letter of Credit (“L/C”) untuk keperluan 
Pembelian bahan baku dan/atau kabel jadi impor 

-  Fasilitas Standby L/C untuk penerbitan counter 
guarantee untuk proyek-proyek BUMN dan Oil dan Gas 
kepada BUMN 

- Fasilitas Bank Garansi untuk menjamin proyek-proyek 
BUMN dan Oil dan Gas 

- Fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam 
Negeri) untuk pembelian bahan baku di dalam negeri. 

 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: Tidak melebihi USD 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika 
Serikat) 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-09-2019 (empat 
September dua ribu sembilan belas) 
 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Syarat realisasi fasilitas 
Multi Sight/Usuance L/C, 
Usuance-SKBDN, Bank 
Garansi dan Standby L/C 

: - Dapat dibuka dalam USD dan IDR 
 
- Jika ada perubahan nilai kurs atau hal lainnya yang 

menyebabkan outstanding fasilitas Multi melebihi 
plafond, maka dalam maksimal 10 hari kerja debitor 
harus: 

 

  a)  Melunasi sebagian outstanding fasilitas Omnibus 
yang dibuka (Sight/Usuance L/C, Bank Garansi dan 
SKBDN) sehingga outstanding fasilitas Omnibus 
yang dibuka minimal sesuai dengan plafond 
Omnibus yang ada atau; 
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  b) Memberikan agunan cash collateral sebesar selisih 
antara jumlah outstanding fasilitas Omnibus dengan 
plafond yang diberikan. Jika cash collateral dalam 
mata uang yang berbeda maka nilai penyerahan 
cash collateral disesuaikan dengan manual 
perkreditan yang berlaku. 

 

  - Fasilitas Sight dan Usance L/C: 
 

a) Hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan 
baku/kabel jadi impor berdasarkan underlying 
dokumen pembelian ke supplier 

 

  b) Jangka waktu usance L/C maksimal 6 bulan dan 
jangka waktu usance SKBDN maksmal 3 bulan. 

 

  c) Tidak diperkenankan adanya penangguhan L/C. 
Jika terjadi penangguhan L/C maka sisa plafond 
tidak dapat dibuka kembali hingga penangguhan 
tersebut dilunasi. 

 

  - Fasilitas Bank Garansi dan Standby LC: Penarikan 
fasilitas Bank Garansi harus berdasarkan surat 
undangan tender atau surat/kontrak kerja yang 
mensyaratkan pembukaan Bank Garansi. 

 

  - Syarat realisasi fasilitas Usance SKBDN: 
 

a) Jangka waktu Usance SKBDN maksimal 3 bulan 
 

b) Fasilitas Usance SKBDN dibuka dalam mata uang 
IDR dan di peruntukkan pembelian bahan baku 
(berupa: baja, kabel dan lain-lain). Pembelian harus 
disertai dengan PO/Invoice/Bukti pemesanan 
lainnya 

c) Tidak diperkenankan adanya penangguhan 
SKBDN, jika terdapat penangguhan SKBDN maka 
tidak diperkenankan untuk membuka SKBDN maka 
tidak diperkenankan untuk membuka SKBDN 
kembali hingga penangguhan tersebut dilunasi. 

 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

4. Fasilitas 
Kredit 
Investasi 
1  

Tidak melebihi        
Rp 5.864.951.500,- 
(lima miliar delapan 
ratus enam puluh 
empat juta sembilan 
ratus lima puluh satu 
ribu lima ratus 
Rupiah) dengan baki 
debet pada satu 
perubahan perjanjian 
kredit ini                  
Rp 3.127.974.133,24 
(tiga miliar seratus 
dua puluh tujuh juta 

a. Bunga: 10,50 
(sepuluh koma 
lima puluh 
persen) per 
tahun, yang 
dihitung dari 
jumlah fasilitas 
Kredit Investasi 
yang telah 
ditarik dan 
belum dibayar 
kembali oleh 
Debitor; 
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diterbitkan, 
sekurang-kurang 
nya                 Rp 
250.000,- (dua 
ratus lima puluh 
ribu Rupiah) 

 
d. Provisi atau Komisi: 

0,125 (nol koma 
satu dua lima) 
pertahun yang 
dihitung dari nilai 
Standby L/C yang 
diterbitkan, dengan 
ketentuan 
sekurang-
kurangnya sebesar            
Rp 250.000,- (dua 
ratus lima puluh 
ribu Rupiah) 

 
Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Multi Sight dan Usance Letter of Credit (“L/C”), 
Usance SKBDN, Bank Garansi dan Standby L/C 
 

Tujuan Penggunaan : -  Fasilitas Letter of Credit (“L/C”) untuk keperluan 
Pembelian bahan baku dan/atau kabel jadi impor 

-  Fasilitas Standby L/C untuk penerbitan counter 
guarantee untuk proyek-proyek BUMN dan Oil dan Gas 
kepada BUMN 

- Fasilitas Bank Garansi untuk menjamin proyek-proyek 
BUMN dan Oil dan Gas 

- Fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam 
Negeri) untuk pembelian bahan baku di dalam negeri. 

 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: Tidak melebihi USD 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika 
Serikat) 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-09-2019 (empat 
September dua ribu sembilan belas) 
 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Syarat realisasi fasilitas 
Multi Sight/Usuance L/C, 
Usuance-SKBDN, Bank 
Garansi dan Standby L/C 

: - Dapat dibuka dalam USD dan IDR 
 
- Jika ada perubahan nilai kurs atau hal lainnya yang 

menyebabkan outstanding fasilitas Multi melebihi 
plafond, maka dalam maksimal 10 hari kerja debitor 
harus: 

 

  a)  Melunasi sebagian outstanding fasilitas Omnibus 
yang dibuka (Sight/Usuance L/C, Bank Garansi dan 
SKBDN) sehingga outstanding fasilitas Omnibus 
yang dibuka minimal sesuai dengan plafond 
Omnibus yang ada atau; 
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  b) Memberikan agunan cash collateral sebesar selisih 
antara jumlah outstanding fasilitas Omnibus dengan 
plafond yang diberikan. Jika cash collateral dalam 
mata uang yang berbeda maka nilai penyerahan 
cash collateral disesuaikan dengan manual 
perkreditan yang berlaku. 

 

  - Fasilitas Sight dan Usance L/C: 
 

a) Hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan 
baku/kabel jadi impor berdasarkan underlying 
dokumen pembelian ke supplier 

 

  b) Jangka waktu usance L/C maksimal 6 bulan dan 
jangka waktu usance SKBDN maksmal 3 bulan. 

 

  c) Tidak diperkenankan adanya penangguhan L/C. 
Jika terjadi penangguhan L/C maka sisa plafond 
tidak dapat dibuka kembali hingga penangguhan 
tersebut dilunasi. 

 

  - Fasilitas Bank Garansi dan Standby LC: Penarikan 
fasilitas Bank Garansi harus berdasarkan surat 
undangan tender atau surat/kontrak kerja yang 
mensyaratkan pembukaan Bank Garansi. 

 

  - Syarat realisasi fasilitas Usance SKBDN: 
 

a) Jangka waktu Usance SKBDN maksimal 3 bulan 
 

b) Fasilitas Usance SKBDN dibuka dalam mata uang 
IDR dan di peruntukkan pembelian bahan baku 
(berupa: baja, kabel dan lain-lain). Pembelian harus 
disertai dengan PO/Invoice/Bukti pemesanan 
lainnya 

c) Tidak diperkenankan adanya penangguhan 
SKBDN, jika terdapat penangguhan SKBDN maka 
tidak diperkenankan untuk membuka SKBDN maka 
tidak diperkenankan untuk membuka SKBDN 
kembali hingga penangguhan tersebut dilunasi. 

 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

4. Fasilitas 
Kredit 
Investasi 
1  

Tidak melebihi        
Rp 5.864.951.500,- 
(lima miliar delapan 
ratus enam puluh 
empat juta sembilan 
ratus lima puluh satu 
ribu lima ratus 
Rupiah) dengan baki 
debet pada satu 
perubahan perjanjian 
kredit ini                  
Rp 3.127.974.133,24 
(tiga miliar seratus 
dua puluh tujuh juta 

a. Bunga: 10,50 
(sepuluh koma 
lima puluh 
persen) per 
tahun, yang 
dihitung dari 
jumlah fasilitas 
Kredit Investasi 
yang telah 
ditarik dan 
belum dibayar 
kembali oleh 
Debitor; 
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No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

sembilan ratus tujuh 
puluh empat ribu 
seratus tiga puluh tiga 
Rupiah dua puluh 
empat sen) 

b. Provisi atau 
Komisi: 1% 
(satu persen) 
per penarikan 

 
Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Kredit Investasi 1 

Tujuan Penggunaan : Untuk membiayai: 
- 14 (empat belas) unit Loose tue pay off unit 
- 1 (satu) unit Nitrogen (N2) Generation System 
- 1 (satu) Sheathing/Jackething Line 
-  2 (dua) unit mesin FTTH Line 
 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: 81% (delapan puluh satu persen) dari perfoma 
invoice/kuitansi pembayaran namun tidak melebihi USD 
550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

5. Fasilitas 
Kredit 
Investasi 
2 

Tidak melebihi        
Rp 8.500.000.000,- 
(delapan miliar lima 
ratus juta Rupiah) 
dengan baki debet 
pada saat perubahan 
perjanjian kredit ini 
Rp 2.175.000.000,- 
(dua miliar tujuh 
puluh lima juta 
Rupiah) 
 

a. Bunga: 10,50 
(sepuluh koma 
lima puluh persen) 
per tahun, yang 
dihitung dari 
jumlah fasilitas 
Kredit Investasi 
yang telah ditarik 
dan belum dibayar 
kembali oleh 
Debitor; 

 
b. Provisi atau 

Komisi: 1% (satu 
persen) per 
penarikan 

18 Maret 
2021 

 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima  persen) per bulan 
 

Realisasi Kredit Investasi 1 : Berdasarkan proforma invoice/invoice/kuitansi/bukti 
pembelian lainnya atas pembelian mesin maupun biaya 
instalasi. Porsi pembiayaan BCA sebesar 81% (delapan 
puluh satu  persen) dari proforma invoice/invoice/ 
kuitansi/bukti pembayaran tersebut namun tidak melebihi 
USD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dolar Amerika 
Serikat) 
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Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 

Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Kredit Investasi 2 

Tujuan Penggunaan : Untuk Membiayai pembangunan pabrik baru 
 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: Rp 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah) 
dengan baki debet pada saat perubahan perjanjian kredit ini 
Rp 2.175.000.000 (dua miliar tujuh puluh lima juta Rupiah ) 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 18-03-2021 (delapan 
belas Maret dua ribu dua puluh satu)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima  persen ) per bulan 
 

Mekanisme Realisasi 
Fasilitas Kredit Investasi 2 

: - Fasilitas Kredit Investasi 2 yang belum direalisasi         
digunakan untuk membiayai pembangunan kantor baru 
di Kawasan Industrial Estate Cilegon Kavling E3, Jalan 
Eropa II, Kotasari Grogol, Cilegon.; 

 
 : - Realisasi Kredit Investasi 2 (sisa yang belum 

direalisasikan) berdasarkan total tagihan 
kontraktor/bukti tagihan/pembayaran lainnya, porsi 
pembiayaan BCA sebesar 81% dari kuitansi/bukti 
pembayaran tersebut namun tidak melebihi plafond 
Kredit Investasi 2 yang belum direalisasikan sebesar  
Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta Rupiah). 

 
 
 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya Administrasi, 

Denda 
Jatuh 

Tempo 
Sisa 

Outstanding 
6. Fasilitas 

Kredit 
Investasi 
5 

Jumlah pagu 
kredit tidak 
melebihi Rp 
2.000.000,- (dua 
miliar lima ratus 
juta Rupiah) 
dengan baki debet 
pada saat 
ditandatangani 
perubahan 
perjanjian kredit 
ini sebesar Rp 
610.256.782,- 
(enam ratus 
sepuluh juta dua 
ratus lima puluh 
enam ribu tujuh 
ratus delapan 
puluh dua Rupiah) 

a. Bunga: 10,50 
(sepuluh koma 
lima puluh persen) 
per tahun, yang 
dihitung dari 
jumlah fasilitas 
Kredit Investasi 
yang telah ditarik 
dan belum dibayar 
kembali oleh 
Debitor. 

 
b. Provisi atau 

Komisi: 1% (satu 
persen) per 
penarikan 

4 Mei 2020  
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No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya 
Administrasi, 

Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

sembilan ratus tujuh 
puluh empat ribu 
seratus tiga puluh tiga 
Rupiah dua puluh 
empat sen) 

b. Provisi atau 
Komisi: 1% 
(satu persen) 
per penarikan 

 
Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Kredit Investasi 1 

Tujuan Penggunaan : Untuk membiayai: 
- 14 (empat belas) unit Loose tue pay off unit 
- 1 (satu) unit Nitrogen (N2) Generation System 
- 1 (satu) Sheathing/Jackething Line 
-  2 (dua) unit mesin FTTH Line 
 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: 81% (delapan puluh satu persen) dari perfoma 
invoice/kuitansi pembayaran namun tidak melebihi USD 
550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) 

No. Fasilitas Plafond Pinjaman 
Bunga, Provisi, 

Biaya Administrasi, 
Denda 

Jatuh 
Tempo 

Sisa 
Outstanding 

5. Fasilitas 
Kredit 
Investasi 
2 

Tidak melebihi        
Rp 8.500.000.000,- 
(delapan miliar lima 
ratus juta Rupiah) 
dengan baki debet 
pada saat perubahan 
perjanjian kredit ini 
Rp 2.175.000.000,- 
(dua miliar tujuh 
puluh lima juta 
Rupiah) 
 

a. Bunga: 10,50 
(sepuluh koma 
lima puluh persen) 
per tahun, yang 
dihitung dari 
jumlah fasilitas 
Kredit Investasi 
yang telah ditarik 
dan belum dibayar 
kembali oleh 
Debitor; 

 
b. Provisi atau 

Komisi: 1% (satu 
persen) per 
penarikan 

18 Maret 
2021 

 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima  persen) per bulan 
 

Realisasi Kredit Investasi 1 : Berdasarkan proforma invoice/invoice/kuitansi/bukti 
pembelian lainnya atas pembelian mesin maupun biaya 
instalasi. Porsi pembiayaan BCA sebesar 81% (delapan 
puluh satu  persen) dari proforma invoice/invoice/ 
kuitansi/bukti pembayaran tersebut namun tidak melebihi 
USD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dolar Amerika 
Serikat) 
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Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 

Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Kredit Investasi 2 

Tujuan Penggunaan : Untuk Membiayai pembangunan pabrik baru 
 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: Rp 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah) 
dengan baki debet pada saat perubahan perjanjian kredit ini 
Rp 2.175.000.000 (dua miliar tujuh puluh lima juta Rupiah ) 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 18-03-2021 (delapan 
belas Maret dua ribu dua puluh satu)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima  persen ) per bulan 
 

Mekanisme Realisasi 
Fasilitas Kredit Investasi 2 

: - Fasilitas Kredit Investasi 2 yang belum direalisasi         
digunakan untuk membiayai pembangunan kantor baru 
di Kawasan Industrial Estate Cilegon Kavling E3, Jalan 
Eropa II, Kotasari Grogol, Cilegon.; 

 
 : - Realisasi Kredit Investasi 2 (sisa yang belum 

direalisasikan) berdasarkan total tagihan 
kontraktor/bukti tagihan/pembayaran lainnya, porsi 
pembiayaan BCA sebesar 81% dari kuitansi/bukti 
pembayaran tersebut namun tidak melebihi plafond 
Kredit Investasi 2 yang belum direalisasikan sebesar  
Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta Rupiah). 

 
 
 

No. Fasilitas Plafond 
Pinjaman 

Bunga, Provisi, 
Biaya Administrasi, 

Denda 
Jatuh 

Tempo 
Sisa 

Outstanding 
6. Fasilitas 

Kredit 
Investasi 
5 

Jumlah pagu 
kredit tidak 
melebihi Rp 
2.000.000,- (dua 
miliar lima ratus 
juta Rupiah) 
dengan baki debet 
pada saat 
ditandatangani 
perubahan 
perjanjian kredit 
ini sebesar Rp 
610.256.782,- 
(enam ratus 
sepuluh juta dua 
ratus lima puluh 
enam ribu tujuh 
ratus delapan 
puluh dua Rupiah) 

a. Bunga: 10,50 
(sepuluh koma 
lima puluh persen) 
per tahun, yang 
dihitung dari 
jumlah fasilitas 
Kredit Investasi 
yang telah ditarik 
dan belum dibayar 
kembali oleh 
Debitor. 

 
b. Provisi atau 

Komisi: 1% (satu 
persen) per 
penarikan 

4 Mei 2020  
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Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 

Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Kredit Investasi 5 

Tujuan Penggunaan : Untuk renovasi ruang Quality Control, pembangunan kantin 
serta pos security 
 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: Jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 2.000.000.000 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah) dengan baki debet pada saat 
ditandatangani perubahan perjanjian kredit ini sebesar Rp 
610.256.782,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh 
enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 
 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-05-2020 (empat 
Mei dua ribu dua puluh) 
 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Syarat Realisasi fasilitas 
Kredit Investasi 5 sebesar 
Rp 2.000.000.000 (dua 
miliar Rupiah)  

: - Dapat dilakukan bertahap ataupun sekaligus untuk 
renovasi ruang Quality Control dan pembangunan 
kantin serta pos jaga 

 : - Realisasi maksimal 80% dari bukti pembayaran kepada 
kontraktor 

 
Seluruh Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 
 

Syarat Penarikan : Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat 
dilakukan setiap Hari Kerja, apabila telah dipenuhi: 

 
a. Debitor dan/atau pemberi agunan telah menandatangani 

Dokumen Agunan, dan/atau penjamin telah 
menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi 
dan/atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut “Akta 
Pemberian Jaminan”) dalam bentuk dan isi yang dapat 
diterima oleh BCA; 

 
b. Debitor telah menyerahkan kepada BCA: 

 
- Dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan; 
 
- Fotokopi yang dinyatakan sesuai asli Anggaran Dasar 

Debitor dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin 
berikut perubahannya (apabila Debitor dan/atau 
pemberi Agunan dan/atau Penjamin berbentuk badan); 

 
- Dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain 

Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, 
surat izin usaha. 

 
c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu 

tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 
Kejadian Kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang 
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dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau 
keduanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian. 

 
d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit adalah benar 
dan sesuai dengan kenyataannya. 

 
Kewajiban Peminjam :  Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor 

Wajib untuk: 
 

1.  Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, 
kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari 
pemerintah yang berlaku terhadap Debitor; 

 

2. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis 
tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, 
baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan 
maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha 
maupun harta kekayaan Debitor; 

 

3. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis 
dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali 
terjadi perubahan anggaran dasar Debitor; 

 

4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan 
dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit 
meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau 
Perjanjian Kredit dibatalkan; 

 

5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA 
yang berhubungan dengan pembelian Fasilitas Kredit dan 
Agunan; 

 
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara 

lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan 
dimiliki oleh Debitor; 

 

7. Menyerahkan kepada BCA berupa: 
a. Laporan keuangan Audited maksimal 180 hari dari 

tanggal tutup buku 
  

b. Laporan Keuangan Intern periode tahun berjalan 
apabila terdapat tambahan fasilitas kredit atau 
pengolahan fasilitas kredit berikutnya 

 

c. Daftar piutang dan Persedian barang setiap 6 (enam) 
bulan sekali 

 

d. Update copy dokumen AMDAL/UKL/UPL/DPHL 
(sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan) 

   

8. Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai 
ketentuan yang berlaku di BCA; 

 

9. Menyediakan dana di retention account (dana dapat dalam 
bentuk deposito) minimal 1 (satu) kali  angsuran pokok 
dan bunga fasilitas Kredit Investasi yang ada. Dana pada 
retention account ini dapat digunakan untuk melunasi 
kewajiban di BCA saat jatuh tempo, namun Debitor harus 
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Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 

Jenis Fasilitas Pembiayaan  
 

: Fasilitas Kredit Investasi 5 

Tujuan Penggunaan : Untuk renovasi ruang Quality Control, pembangunan kantin 
serta pos security 
 

Jumlah Fasilitas 
Pembiayaan 

: Jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 2.000.000.000 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah) dengan baki debet pada saat 
ditandatangani perubahan perjanjian kredit ini sebesar Rp 
610.256.782,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh 
enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) 
 

Jangka Waktu Fasilitas 
Pembiayaan 
 

: terakhir diperpanjang sampai dengan 04-05-2020 (empat 
Mei dua ribu dua puluh) 
 

Denda keterlambatan 
perhari 
 

: 0,5% (nol koma lima persen) per bulan 
 

Syarat Realisasi fasilitas 
Kredit Investasi 5 sebesar 
Rp 2.000.000.000 (dua 
miliar Rupiah)  

: - Dapat dilakukan bertahap ataupun sekaligus untuk 
renovasi ruang Quality Control dan pembangunan 
kantin serta pos jaga 

 : - Realisasi maksimal 80% dari bukti pembayaran kepada 
kontraktor 

 
Seluruh Fasilitas pinjaman tersebut di atas diberikan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai 
berikut: 
 

Syarat Penarikan : Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat 
dilakukan setiap Hari Kerja, apabila telah dipenuhi: 

 
a. Debitor dan/atau pemberi agunan telah menandatangani 

Dokumen Agunan, dan/atau penjamin telah 
menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi 
dan/atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut “Akta 
Pemberian Jaminan”) dalam bentuk dan isi yang dapat 
diterima oleh BCA; 

 
b. Debitor telah menyerahkan kepada BCA: 

 
- Dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan; 
 
- Fotokopi yang dinyatakan sesuai asli Anggaran Dasar 

Debitor dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin 
berikut perubahannya (apabila Debitor dan/atau 
pemberi Agunan dan/atau Penjamin berbentuk badan); 

 
- Dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain 

Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, 
surat izin usaha. 

 
c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu 

tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 
Kejadian Kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang 
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dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau 
keduanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian. 

 
d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit adalah benar 
dan sesuai dengan kenyataannya. 

 
Kewajiban Peminjam :  Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor 

Wajib untuk: 
 

1.  Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, 
kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari 
pemerintah yang berlaku terhadap Debitor; 

 

2. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis 
tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, 
baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan 
maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha 
maupun harta kekayaan Debitor; 

 

3. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis 
dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali 
terjadi perubahan anggaran dasar Debitor; 

 

4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan 
dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit 
meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau 
Perjanjian Kredit dibatalkan; 

 

5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA 
yang berhubungan dengan pembelian Fasilitas Kredit dan 
Agunan; 

 
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara 

lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan 
dimiliki oleh Debitor; 

 

7. Menyerahkan kepada BCA berupa: 
a. Laporan keuangan Audited maksimal 180 hari dari 

tanggal tutup buku 
  

b. Laporan Keuangan Intern periode tahun berjalan 
apabila terdapat tambahan fasilitas kredit atau 
pengolahan fasilitas kredit berikutnya 

 

c. Daftar piutang dan Persedian barang setiap 6 (enam) 
bulan sekali 

 

d. Update copy dokumen AMDAL/UKL/UPL/DPHL 
(sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan) 

   

8. Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai 
ketentuan yang berlaku di BCA; 

 

9. Menyediakan dana di retention account (dana dapat dalam 
bentuk deposito) minimal 1 (satu) kali  angsuran pokok 
dan bunga fasilitas Kredit Investasi yang ada. Dana pada 
retention account ini dapat digunakan untuk melunasi 
kewajiban di BCA saat jatuh tempo, namun Debitor harus 
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melakukan penyetoran dana kembali maksimal 10 
(sepuluh) hari kerja sejak dana tersebut digunakan 

 

10. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: 
a. Earn Before Interest Tax Depreciation and 

Amortization/(pokok+bunga) minimal 1 (satu) kali 
b. Debt to Equity maksimal 1 (satu) kali 

 

11. Tetap memusatkan aktifitas keuangan di BCA 
 

12. Lebih mengoptimalkan Pemakaian Fasilitas Kredit di BCA 
dan aktivitas ekspor impor harus melalui BCA 

 
Pembatasan :  Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu 

penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum bearakhir, 
debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah 
ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: 

 

1. Memperoleh pinjaman uang/tambahan pembiayaan dari 
Bank/lembaga keuangan lainnya/kredit baru dari pihak lain 
dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin 
dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau 
mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain; 

 

2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada 
perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan 
usaha sehari-hari; 

 

3. Apabila debitor berbentuk badan: 
 

a. Melakukan peleburan, penggabungan 
pengambilalihan, pembubaran/likuidasi. 

 

b.  Mengubah status kelembagaan; 
 

c.  Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham  
 

4. Pembagian deviden lebih dari 30% (tiga puluh persen) 
 
Pembayaran Utang : Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata 

uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh 
BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor 
cabangnya di Jalan Letjend S. Parman Kav. 79, Slipi, Jakarta 
Barat selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu 
setempat. 

 

Untuk fasilitas Usance SKBDN, Bank Garansi, Letter of Credit 
dan atau fasilitas standby L/C ada dalam Lampiran 
 

Sesuai dengan lampiran daftar Agunan Daftar Agunan untuk 
fasilitas kredit investasi 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat 

Hak Guna Bangunan Nomor 662/Kotasari, terletak dalam 
propinsi Banten, Kotamadya Cilegon, Kecamatan Gerogol 
(d/h Pulo Merak), Desa Kotasari, setempat dikenal sebagai 
kawasan Industri Estate Cilegon Jalan Eropa II Kav E3, 
seluas 15.000 M2, terdaftar atas nama PT. Communication 
Cable Systems Indonesia; 
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2. 14 Unit mesin Loose Tube Pay-Off Unit, unit Nitrogen (N2) 
Generation System dan 1 unit Sheating/Jacketing Line, 
berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan 
Eropa II Blok E No. 3 Kawasan Industri Krakatau estate 
dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga 
sebagaimana ternyata dari Pro-Forma Invoice No. 1830A, 
1831A dan 1834A tanggal 24-02-2014 (dua puluh empat 
Februari dua ribu empat belas) dan surat pernyatan tanggal 
11-04-2014 (sebelas April dua ribu empat belas); 

 

3. 1 unit Optical Fiber Coloring and Rewinding Line dan 1 unit 
Optical Fiber Secondary Coating Line berikut 
peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Eropa II 
Blok E No. 3, Kawasan Industri Krakatau Estate dan atau 
dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana 
ternyata dari Commercial Invoice No. ZTT20150106G 
tanggal 06-01-2015, Commercial Invoice No. 
ZTT20150515GXQ tanggal 15-05-2015 dan Commercial 
Invoice No. ZTT20150519G3 tanggal 19-05-2015 (sembilan 
belas Mei dua ribu lima belas) 

   

4. Semua Persediaan Barang berupa Kabel, yang dimiliki oleh 
Pemberi Agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari 
yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak 
terbatas yang disimpan di KIEC Kav. E3, Jalan Eropa II, 
Cilegon 42435, Banten- Indonesia, sebagaimana ternyata 
dalam Daftar Barang Nomor 02/VI/DPB/CCSI/2016 tanggal 
15-06-2016 (lima belas Juni dua ribu enam belas) 

 

5. Tagihan Piutang senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh 
miliar Rupiah) 

   

6. Cash Collateral sebesar 20% (dua puluh persen) dari 
setiap pembukaan Fasilitas L/C dan sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari setiap pembukaan Standby L/C maupun Bank 
Garansi 

 
Hukum yang Berlaku :  Hukum Negara Republik Indonesia 
 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang 
 

Keterangan:  
Bahwa Perseroan telah mengajukan surat permohonan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana 
Saham (IPO) kepada PT Bank Central Asia, Tbk melalui Surat Nomor: 01/ACCT/IPO/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 
terhadap perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, perubahan susunan pengurus dan pemegang 
saham serta pencabutan terhadap pembatasan (waiver) atas ketentuan pembagian deviden lebih dari 30% (tiga puluh 
persen), yang mana kesemua hal tersebut terkait dengan rencana Perseroan dalam melakukan IPO, dan telah 
memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Surat Nomor: 00544/ALK-KOM/2019 tanggal 04 
Maret 2019, dengan syarat: 
1.  menyerahkan fotocopy akta perubahan anggaran dasar Perseroan (sehubungan dengan pelaksanaan IPO) 

berikut bukti persetujuan dan/atau pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan HAM RI serta fotocopy NPWP, 
SIUP, dan TDP terbaru ke BCA 

2. Setelah dilakukan IPO, Ibu Santosa Tati, Bapak Hendrick Kolonas dan Bapak Peter Djatmiko harus tetap 
menjadi ultimate shareholder di PT Communication Cable Systems Indonesia dengan kepemilikan saham 
secara bersama-sama atau masing-masing minimal sebesar 51% 

3. Apabila proses IPO tidak jadi dilaksanakan, maka syarat PT Communication Cable Systems Indonesia mengacu 
kepada syarat awal 

4. Syarat lain menunjuk pada syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahnnya. 
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melakukan penyetoran dana kembali maksimal 10 
(sepuluh) hari kerja sejak dana tersebut digunakan 

 

10. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: 
a. Earn Before Interest Tax Depreciation and 

Amortization/(pokok+bunga) minimal 1 (satu) kali 
b. Debt to Equity maksimal 1 (satu) kali 

 

11. Tetap memusatkan aktifitas keuangan di BCA 
 

12. Lebih mengoptimalkan Pemakaian Fasilitas Kredit di BCA 
dan aktivitas ekspor impor harus melalui BCA 

 
Pembatasan :  Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu 

penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum bearakhir, 
debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah 
ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: 

 

1. Memperoleh pinjaman uang/tambahan pembiayaan dari 
Bank/lembaga keuangan lainnya/kredit baru dari pihak lain 
dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin 
dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau 
mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain; 

 

2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada 
perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan 
usaha sehari-hari; 

 

3. Apabila debitor berbentuk badan: 
 

a. Melakukan peleburan, penggabungan 
pengambilalihan, pembubaran/likuidasi. 

 

b.  Mengubah status kelembagaan; 
 

c.  Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham  
 

4. Pembagian deviden lebih dari 30% (tiga puluh persen) 
 
Pembayaran Utang : Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata 

uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh 
BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor 
cabangnya di Jalan Letjend S. Parman Kav. 79, Slipi, Jakarta 
Barat selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu 
setempat. 

 

Untuk fasilitas Usance SKBDN, Bank Garansi, Letter of Credit 
dan atau fasilitas standby L/C ada dalam Lampiran 
 

Sesuai dengan lampiran daftar Agunan Daftar Agunan untuk 
fasilitas kredit investasi 

 
Jaminan :  1. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat 

Hak Guna Bangunan Nomor 662/Kotasari, terletak dalam 
propinsi Banten, Kotamadya Cilegon, Kecamatan Gerogol 
(d/h Pulo Merak), Desa Kotasari, setempat dikenal sebagai 
kawasan Industri Estate Cilegon Jalan Eropa II Kav E3, 
seluas 15.000 M2, terdaftar atas nama PT. Communication 
Cable Systems Indonesia; 
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2. 14 Unit mesin Loose Tube Pay-Off Unit, unit Nitrogen (N2) 
Generation System dan 1 unit Sheating/Jacketing Line, 
berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan 
Eropa II Blok E No. 3 Kawasan Industri Krakatau estate 
dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga 
sebagaimana ternyata dari Pro-Forma Invoice No. 1830A, 
1831A dan 1834A tanggal 24-02-2014 (dua puluh empat 
Februari dua ribu empat belas) dan surat pernyatan tanggal 
11-04-2014 (sebelas April dua ribu empat belas); 

 

3. 1 unit Optical Fiber Coloring and Rewinding Line dan 1 unit 
Optical Fiber Secondary Coating Line berikut 
peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Eropa II 
Blok E No. 3, Kawasan Industri Krakatau Estate dan atau 
dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana 
ternyata dari Commercial Invoice No. ZTT20150106G 
tanggal 06-01-2015, Commercial Invoice No. 
ZTT20150515GXQ tanggal 15-05-2015 dan Commercial 
Invoice No. ZTT20150519G3 tanggal 19-05-2015 (sembilan 
belas Mei dua ribu lima belas) 

   

4. Semua Persediaan Barang berupa Kabel, yang dimiliki oleh 
Pemberi Agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari 
yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak 
terbatas yang disimpan di KIEC Kav. E3, Jalan Eropa II, 
Cilegon 42435, Banten- Indonesia, sebagaimana ternyata 
dalam Daftar Barang Nomor 02/VI/DPB/CCSI/2016 tanggal 
15-06-2016 (lima belas Juni dua ribu enam belas) 

 

5. Tagihan Piutang senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh 
miliar Rupiah) 

   

6. Cash Collateral sebesar 20% (dua puluh persen) dari 
setiap pembukaan Fasilitas L/C dan sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari setiap pembukaan Standby L/C maupun Bank 
Garansi 

 
Hukum yang Berlaku :  Hukum Negara Republik Indonesia 
 
Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang 
 

Keterangan:  
Bahwa Perseroan telah mengajukan surat permohonan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana 
Saham (IPO) kepada PT Bank Central Asia, Tbk melalui Surat Nomor: 01/ACCT/IPO/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 
terhadap perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, perubahan susunan pengurus dan pemegang 
saham serta pencabutan terhadap pembatasan (waiver) atas ketentuan pembagian deviden lebih dari 30% (tiga puluh 
persen), yang mana kesemua hal tersebut terkait dengan rencana Perseroan dalam melakukan IPO, dan telah 
memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Surat Nomor: 00544/ALK-KOM/2019 tanggal 04 
Maret 2019, dengan syarat: 
1.  menyerahkan fotocopy akta perubahan anggaran dasar Perseroan (sehubungan dengan pelaksanaan IPO) 

berikut bukti persetujuan dan/atau pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan HAM RI serta fotocopy NPWP, 
SIUP, dan TDP terbaru ke BCA 

2. Setelah dilakukan IPO, Ibu Santosa Tati, Bapak Hendrick Kolonas dan Bapak Peter Djatmiko harus tetap 
menjadi ultimate shareholder di PT Communication Cable Systems Indonesia dengan kepemilikan saham 
secara bersama-sama atau masing-masing minimal sebesar 51% 

3. Apabila proses IPO tidak jadi dilaksanakan, maka syarat PT Communication Cable Systems Indonesia mengacu 
kepada syarat awal 

4. Syarat lain menunjuk pada syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahnnya. 



154

   

 
174 

 

B.  PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
 
1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran 

Secara Angsuran Nomor: 51101160436 tanggal 31 Mei 2016 antara PT Maybank Finance (Kreditor) dengan 
PT. Communication Cable Systems Indonesia, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut:   

 
Merk/Nomor Rangka/Nomor 
Mesin 

: Daihatsu Grand Max- Pick Up 15 AC+PS BOX STD 
MHPK3CA1JGKI16828/3SZDFW4944 

Fasilitas Pembiayaan : Rp 102.305.000,- 
 

Suku Bunga : 7,38% flat p.a. atau setara dengan 6,99% effective p.a. 
 

Jenis Angsuran : Bulanan - setiap tanggal 1 setiap bulan 
 

Jangka Waktu Fasilitas : 36 (tiga puluh enam) bulan 
 

Besar Angsuran 
 
Denda Pelunasan Dipercepat 
 
Biaya pelunasan kredit kurang 
dari 1 tahun 
 

: 
 
: 
 
 
: 

Rp 3.471.000,- 
 
sisa pokok utang + penalty 5% + bunga berjalan + Biaya lain 
yang tertunggak 
 
Rp 750.000,- 

Denda Keterlambatan : 3% /hari dari nilai angsuran jatuh tempo 
 

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 

2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment 
Financing) Nomor: 50101160618 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Maybank Finance (Kreditor) dengan 
PT. Communication Cable Systems Indonesia (Debitur), yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan 
syarat-syarat sebagai berikut: 

 
Merk/Nomor Rangka/Nomor 
Mesin 

: Honda Mobilio-E MT 
N/A 
 

Fasilitas Pembiayaan : Rp 149.184.000,- 
 

Suku Bunga : 4,45% flat p.a. atau setara dengan 10,82% effective p.a. 
 

Jenis Angsuran : Bulanan 
 

Jangka Waktu Fasilitas : 35 (tiga puluh lima) bulan 
 

Besar Angsuran 
 
Denda Pelunasan Dipercepat 
 

: 
 
: 
 

Rp 4.144.000,- 
 
5,00% dari sisa nilai utang yang masih belum dibayar 
 

Denda Keterlambatan : 3,00%/per hari dari nilai angsuran jatuh tempo 
 
3. Perjanjian Pembiayaan Nomor: L 10786.G tanggal 4 Mei 2016 antara antara PT BCA Finance (Kreditor) 

dengan PT. Communication Cable Systems Indonesia (debitur), yang dibuat di bawah tangan dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 
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Merk/Nomor Rangka/Nomor 
Mesin 

: Mobil Honda Mobilio E MT 2015 (Halaman 1 thun 2016 halaman 
terakhir 2015) 
MHRDD4750FJ41085/L15Z11218781 
 

Fasilitas Pembiayaan : Rp 218.507.000,- 
 

Suku Bunga : 4,69% flat p.a. atau setara dengan 9,28% effective p.a. 
 

Jenis Angsuran : Bulanan setiap tanggal 5 setiap bulan 
 

Jangka Waktu Fasilitas : 36 (tiga puluh enam) bulan 
 

Besar Angsuran 
 
Denda Pelunasan Dipercepat 
 

: 
 
: 

Rp 7.514.000,- 
 
4,00% dari outstanding pokok/principal 
 

Denda Keterlambatan : 4% /hari dari nilai angsuran tertunggak 
 

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta 
 

 
PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA 

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak 
ketiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri I Cilegon antara PT Krakatau 
Industrial Estate Cilegon dengan PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor 20 tanggal 26 
November 2018, dimana PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagai PIHAK PERTAMA dan PT 
Communication Cable Systems Indonesia sebagai PIHAK KEDUA. 
 
Ruang Lingkup :      - PIHAK PERTAMA adalah pemegang dari beberapa tanah atas 

setipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor: 23 (sebelumnya HPL 
No.1 Kotasari), terletak di Propinsi Banten, Kota Cilegon, 
Kecamatan Grogol, Kelurahan Kota Sari, setempat dikenal 
sebagai wilayah KAWASAN INDUSTRI Berat Cilegon 
(selanjutnya disebut “KAWASAN INDUSTRI”). 

-  PIHAK KEDUA menyatakan ingin mempergunakan/menempati 
KAVLING, yang terletak di KAWASAN INDUSTRI 1 KAVLING 
E3/2-3 (untuk selanjutnya dalam akta ini, tanah seluas kurang 
lebih 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di 
Jalan Eropa 2 Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Kotasari, 
Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Propinsi Banten, disebut 
“KAVLING”), untuk mendirikan Bangunan Industri/Pabrik, yang 
luas dan letaknya sesuai dengan gambar lokasi tanah 
KAWASAN INDUSTRI (selanjutnya disebut “PETA”), yang telah 
disetujui dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, 
dimana KAVLING tersebut benar merupakan hak PIHAK 
PERTAMA. 

Maksud dan Tujuan :       - PIHAK KEDUA dalam menggunakan KAVLING KAWASAN 
INDUSTRI untuk mendirikan bangunan, yang luas dan letaknya 
sesuai dengan KAVLING yang telah disetujui dan 
ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, dan PIHAK 
PERTAMA menyetujui atas penggunaan serta peruntukan 



155154

   

 
174 

 

B.  PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
 
1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran 
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PT. Communication Cable Systems Indonesia, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut:   

 
Merk/Nomor Rangka/Nomor 
Mesin 

: Daihatsu Grand Max- Pick Up 15 AC+PS BOX STD 
MHPK3CA1JGKI16828/3SZDFW4944 

Fasilitas Pembiayaan : Rp 102.305.000,- 
 

Suku Bunga : 7,38% flat p.a. atau setara dengan 6,99% effective p.a. 
 

Jenis Angsuran : Bulanan - setiap tanggal 1 setiap bulan 
 

Jangka Waktu Fasilitas : 36 (tiga puluh enam) bulan 
 

Besar Angsuran 
 
Denda Pelunasan Dipercepat 
 
Biaya pelunasan kredit kurang 
dari 1 tahun 
 

: 
 
: 
 
 
: 

Rp 3.471.000,- 
 
sisa pokok utang + penalty 5% + bunga berjalan + Biaya lain 
yang tertunggak 
 
Rp 750.000,- 

Denda Keterlambatan : 3% /hari dari nilai angsuran jatuh tempo 
 

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
 

2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment 
Financing) Nomor: 50101160618 tanggal 29 Agustus 2017 antara PT Maybank Finance (Kreditor) dengan 
PT. Communication Cable Systems Indonesia (Debitur), yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan 
syarat-syarat sebagai berikut: 

 
Merk/Nomor Rangka/Nomor 
Mesin 

: Honda Mobilio-E MT 
N/A 
 

Fasilitas Pembiayaan : Rp 149.184.000,- 
 

Suku Bunga : 4,45% flat p.a. atau setara dengan 10,82% effective p.a. 
 

Jenis Angsuran : Bulanan 
 

Jangka Waktu Fasilitas : 35 (tiga puluh lima) bulan 
 

Besar Angsuran 
 
Denda Pelunasan Dipercepat 
 

: 
 
: 
 

Rp 4.144.000,- 
 
5,00% dari sisa nilai utang yang masih belum dibayar 
 

Denda Keterlambatan : 3,00%/per hari dari nilai angsuran jatuh tempo 
 
3. Perjanjian Pembiayaan Nomor: L 10786.G tanggal 4 Mei 2016 antara antara PT BCA Finance (Kreditor) 

dengan PT. Communication Cable Systems Indonesia (debitur), yang dibuat di bawah tangan dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 
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Merk/Nomor Rangka/Nomor 
Mesin 

: Mobil Honda Mobilio E MT 2015 (Halaman 1 thun 2016 halaman 
terakhir 2015) 
MHRDD4750FJ41085/L15Z11218781 
 

Fasilitas Pembiayaan : Rp 218.507.000,- 
 

Suku Bunga : 4,69% flat p.a. atau setara dengan 9,28% effective p.a. 
 

Jenis Angsuran : Bulanan setiap tanggal 5 setiap bulan 
 

Jangka Waktu Fasilitas : 36 (tiga puluh enam) bulan 
 

Besar Angsuran 
 
Denda Pelunasan Dipercepat 
 

: 
 
: 

Rp 7.514.000,- 
 
4,00% dari outstanding pokok/principal 
 

Denda Keterlambatan : 4% /hari dari nilai angsuran tertunggak 
 

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta 
 

 
PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA 

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak 
ketiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri I Cilegon antara PT Krakatau 
Industrial Estate Cilegon dengan PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor 20 tanggal 26 
November 2018, dimana PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagai PIHAK PERTAMA dan PT 
Communication Cable Systems Indonesia sebagai PIHAK KEDUA. 
 
Ruang Lingkup :      - PIHAK PERTAMA adalah pemegang dari beberapa tanah atas 

setipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor: 23 (sebelumnya HPL 
No.1 Kotasari), terletak di Propinsi Banten, Kota Cilegon, 
Kecamatan Grogol, Kelurahan Kota Sari, setempat dikenal 
sebagai wilayah KAWASAN INDUSTRI Berat Cilegon 
(selanjutnya disebut “KAWASAN INDUSTRI”). 

-  PIHAK KEDUA menyatakan ingin mempergunakan/menempati 
KAVLING, yang terletak di KAWASAN INDUSTRI 1 KAVLING 
E3/2-3 (untuk selanjutnya dalam akta ini, tanah seluas kurang 
lebih 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di 
Jalan Eropa 2 Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Kotasari, 
Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Propinsi Banten, disebut 
“KAVLING”), untuk mendirikan Bangunan Industri/Pabrik, yang 
luas dan letaknya sesuai dengan gambar lokasi tanah 
KAWASAN INDUSTRI (selanjutnya disebut “PETA”), yang telah 
disetujui dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, 
dimana KAVLING tersebut benar merupakan hak PIHAK 
PERTAMA. 

Maksud dan Tujuan :       - PIHAK KEDUA dalam menggunakan KAVLING KAWASAN 
INDUSTRI untuk mendirikan bangunan, yang luas dan letaknya 
sesuai dengan KAVLING yang telah disetujui dan 
ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, dan PIHAK 
PERTAMA menyetujui atas penggunaan serta peruntukan 
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sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan peraturan 
hukum dan peraturan PIHAK PERTAMA yang berlaku bagi 
PIHAK KEDUA. 

 
Objek Perjanjian : Objek dalam Perjanjian ini adalah pemakaian KAVLING INDUSTRI 

E3/2-3, Jalan Eropa 2, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas 
lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dalam keadaan 
rata dengan batas-batas sebagaimana dilukiskan di atas PETA. 

Perizinan :     - PIHAK KEDUA atas biaya serta resiko sendiri akan 
menyelesaikan pembangunan KAVLING tersebut sesuai 
dengan rencana PIHAK KEDUA. 

- PIHAK PERTAMA, akan menyerahkan KAVLING dalam 
keadaan siap untuk dibangun. Bila diminta oleh PIHAK KEDUA, 
maka PIHAK PERTAMA akan mengusahakan pula terjadinya 
sarana-sarana fisik dari Instansi-Instansi yang berwenang serta 
akan menyediakan jasa guna bertindak untuk dan atas nama 
PIHAK KEDUA. 

- Untuk keperluan pengurusan Izin Bangunan oleh PIHAK 
PERTAMA tersebut, maka PIHAK KEDUA menyanggupi untuk 
menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA gambar bangunan 
yang lengkap serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
perundang-undangan pemerintah dan juga oleh PIHAK 
PERTAMA, seperti: 

a. Gambar blok plan dengan skala 1:500 (satu 
berbanding lima ratus) sebanyak 9 (sembilan) lembar; 

b. Gambar-gambar denah, tampak potongan dan lain-lain 
dengan skala 1:100/200 (satu berbanding seratus atau 
dua ratus) sebanyak 9 (sembilan) set; 

c. Pada setiap gambar harus dicantumkan nama 
penanggungjawab perencanaan dan keterangan-
keterangan dari setiap gambar harus ditulis dalam 
Bahasa Indonesia; 

d. Semua gambar harus dibuat oleh Sarjana Arsitek 
Indonesia yang memiliki Surat Izin Bekerja 
perencanaan (SIBP); 

e. Gambar-gambar dan perhitungan konstruksi harus 
dibuat/dihitung oleh perencanaan Konstruksi yang 
memiliki Surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP). 

Pembangunan Fisik Pabrik : - Pembangunan fisik pabrik akan dilaksanakan oleh PIHAK 
KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan gambar-gambar rencana 
pembangunan serta gambar-gambar Konstruksi 
lengkap dengan perhitungan yang dibuat oleh arsitek 
yang memiliki Surat Izin Berkerja Perencanaan (SIBP) 
(sejauh diwajibkan) dan/atau dari Instansi yang 
berwenang untuk keperluan pekerjaan yang demikian; 
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b. Menggunakan Kontraktor-Kontraktor/Pemborong-
pemborong yang telah mempunyai Izin yang 
dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk 
melakukan pekerjaan pekerjaan tersebut diatas; 

c. Mengikuti petunjuk-petunjuk/syarat-syarat yang telah 
digariskan oleh Instansi yang berwenang; 

d. Berdasarkan Izin Bangunan yang sah dan sesuai 
dengan persyaratan yang tersebut didalamnya; 

f. Luas lantai Bangunan yang didirikan harus sesuai 
dengan gambar-gambar rencana konstruksi tersebut 
diatas. 

- Segala akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut 
diatas adalah beban dan resiko PIHAK KEDUA, selanjutnya 
PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari 
akibat pelanggaran tersebut dan memberikan ganti rugi kepada 
PIHAK PERTAMA dari kerugian yang mungkin diderita oleh 
PIHAK PERTAMA. 

- PIHAK KEDUA bebas menunjuk Arsitek atau 
Kontraktor/pemborongnya sendiri, yang memenuhi persyaratan 
dan mempunyai reputasi yang baik dalam melakukan pekerjaan 
di KAWASAN INDUSTRI yang namanya diberitahukan oleh 
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 

Imbalan Kavling : - Imbalan KAVLING yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK 
ditetapkan sebagai berikut: 

a. Imbalan KAVLING ditetapkan Rp 1.850.000,00/m2 
(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), per 
meter persegi, ditambah Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar 10% (sepuluh persen) dengan pembayaran 
sesuai dengan Pasal 7 dari perjanjian ini; 

b. Imbalan KAVLING yang ditetapkan berdasarkan luas 
tanah lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter 
persegi), dikali Rp 1.850.000,-/m2 (satu juta delapan 
ratus lima puluh ribu rupiah), atau sebesar/sejumlah 
Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus 
juta rupiah), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar/sejumlah 
Rp 1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima 
puluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang wajib 
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA atas penggunaan 
KAVLING tersebut adalah sejumlah Rp 
20.350.000.000,- (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh 
juta rupiah). 

- Dengan imbalan KAVLING tersebut diatas, PIHAK KEDUA 
mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk masa 
30 (tiga puluh) tahun dan setelah masa 30 (tiga puluh) tahun 
tersebut berakhir jika PIHAK KEDUA akan memperpanjang 
masa Hak Guna Bangunan tersebut, dapat diperpanjang lagi 
untuk masa 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperbaharui untuk 
masa 30 (tiga puluh) tahun dan seterusnya sesuai dengan 
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sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan peraturan 
hukum dan peraturan PIHAK PERTAMA yang berlaku bagi 
PIHAK KEDUA. 

 
Objek Perjanjian : Objek dalam Perjanjian ini adalah pemakaian KAVLING INDUSTRI 

E3/2-3, Jalan Eropa 2, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas 
lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), dalam keadaan 
rata dengan batas-batas sebagaimana dilukiskan di atas PETA. 

Perizinan :     - PIHAK KEDUA atas biaya serta resiko sendiri akan 
menyelesaikan pembangunan KAVLING tersebut sesuai 
dengan rencana PIHAK KEDUA. 

- PIHAK PERTAMA, akan menyerahkan KAVLING dalam 
keadaan siap untuk dibangun. Bila diminta oleh PIHAK KEDUA, 
maka PIHAK PERTAMA akan mengusahakan pula terjadinya 
sarana-sarana fisik dari Instansi-Instansi yang berwenang serta 
akan menyediakan jasa guna bertindak untuk dan atas nama 
PIHAK KEDUA. 

- Untuk keperluan pengurusan Izin Bangunan oleh PIHAK 
PERTAMA tersebut, maka PIHAK KEDUA menyanggupi untuk 
menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA gambar bangunan 
yang lengkap serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
perundang-undangan pemerintah dan juga oleh PIHAK 
PERTAMA, seperti: 

a. Gambar blok plan dengan skala 1:500 (satu 
berbanding lima ratus) sebanyak 9 (sembilan) lembar; 

b. Gambar-gambar denah, tampak potongan dan lain-lain 
dengan skala 1:100/200 (satu berbanding seratus atau 
dua ratus) sebanyak 9 (sembilan) set; 

c. Pada setiap gambar harus dicantumkan nama 
penanggungjawab perencanaan dan keterangan-
keterangan dari setiap gambar harus ditulis dalam 
Bahasa Indonesia; 

d. Semua gambar harus dibuat oleh Sarjana Arsitek 
Indonesia yang memiliki Surat Izin Bekerja 
perencanaan (SIBP); 

e. Gambar-gambar dan perhitungan konstruksi harus 
dibuat/dihitung oleh perencanaan Konstruksi yang 
memiliki Surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP). 

Pembangunan Fisik Pabrik : - Pembangunan fisik pabrik akan dilaksanakan oleh PIHAK 
KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan gambar-gambar rencana 
pembangunan serta gambar-gambar Konstruksi 
lengkap dengan perhitungan yang dibuat oleh arsitek 
yang memiliki Surat Izin Berkerja Perencanaan (SIBP) 
(sejauh diwajibkan) dan/atau dari Instansi yang 
berwenang untuk keperluan pekerjaan yang demikian; 
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b. Menggunakan Kontraktor-Kontraktor/Pemborong-
pemborong yang telah mempunyai Izin yang 
dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk 
melakukan pekerjaan pekerjaan tersebut diatas; 

c. Mengikuti petunjuk-petunjuk/syarat-syarat yang telah 
digariskan oleh Instansi yang berwenang; 

d. Berdasarkan Izin Bangunan yang sah dan sesuai 
dengan persyaratan yang tersebut didalamnya; 

f. Luas lantai Bangunan yang didirikan harus sesuai 
dengan gambar-gambar rencana konstruksi tersebut 
diatas. 

- Segala akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut 
diatas adalah beban dan resiko PIHAK KEDUA, selanjutnya 
PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari 
akibat pelanggaran tersebut dan memberikan ganti rugi kepada 
PIHAK PERTAMA dari kerugian yang mungkin diderita oleh 
PIHAK PERTAMA. 

- PIHAK KEDUA bebas menunjuk Arsitek atau 
Kontraktor/pemborongnya sendiri, yang memenuhi persyaratan 
dan mempunyai reputasi yang baik dalam melakukan pekerjaan 
di KAWASAN INDUSTRI yang namanya diberitahukan oleh 
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 

Imbalan Kavling : - Imbalan KAVLING yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK 
ditetapkan sebagai berikut: 

a. Imbalan KAVLING ditetapkan Rp 1.850.000,00/m2 
(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), per 
meter persegi, ditambah Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar 10% (sepuluh persen) dengan pembayaran 
sesuai dengan Pasal 7 dari perjanjian ini; 

b. Imbalan KAVLING yang ditetapkan berdasarkan luas 
tanah lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter 
persegi), dikali Rp 1.850.000,-/m2 (satu juta delapan 
ratus lima puluh ribu rupiah), atau sebesar/sejumlah 
Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus 
juta rupiah), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar/sejumlah 
Rp 1.850.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima 
puluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang wajib 
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA atas penggunaan 
KAVLING tersebut adalah sejumlah Rp 
20.350.000.000,- (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh 
juta rupiah). 

- Dengan imbalan KAVLING tersebut diatas, PIHAK KEDUA 
mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk masa 
30 (tiga puluh) tahun dan setelah masa 30 (tiga puluh) tahun 
tersebut berakhir jika PIHAK KEDUA akan memperpanjang 
masa Hak Guna Bangunan tersebut, dapat diperpanjang lagi 
untuk masa 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperbaharui untuk 
masa 30 (tiga puluh) tahun dan seterusnya sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas 
tiap-tiap perpanjangan dan/atau pembaharuan tersebut, maka 
PIHAK KEDUA selambat-lambatnya mengajukan permohonan 
perpanjangan 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Sertifikat 
Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) 
tersebut berakhir, dengan syarat dan ketentuan untuk 
memperoleh rekomendasi perpanjangan/pembaharuan, PIHAK 
KEDUA berkewajiban membayar tarif biaya administrasi 
perpanjangan/pembaharuan kepada PIHAK PERTAMA yaitu 
sebesar 3,5% (tiga setengah persen) dari Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) yang berlaku pada saat perpanjangan/pembaharuan 
dikali luas KAVLING, serta membayar biaya-biaya yang timbul 
lainnya pada saat proses perpanjangan/pembaharuan 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

- Tidak termasuk dalam imbalan KAVLING dan menjadi tanggung 
jawab PIHAK KEDUA adalah biaya seperti tersebut dibawah ini: 

a. Biaya yang diperlukan untuk mendapat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB); 

b. Biaya yang diperlukan untuk pengurusan pembuatan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PIHAK 
KEDUA; 

c. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
(BPHTB), sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

d. Biaya penyambungan/koneksi utilitas pendukung 
(antara lain listrik, air industry, telpon dan gas alam); 

e. Pajak-pajak yang timbul setelah adanya transaksi ini 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
f. Biaya transfer Bank yang timbul dari transaksi ini. 

- Tidak termasuk dalam imbalan KAVLING dan menjadi tanggung 
jawab PIHAK PERTAMA adalah biaya pembuatan 
akta/Perjanjian Penyeraha Penggunaan Tanah Industri 
dihadapan Notaris. 

Pembayaran  : -   Semua pembayaran dilakukan. 

- Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 

18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta 
Rupiah) atau sebesar Rp 3.700.00.000,- (tiga miliar 
tujuh ratus juta rupiah) ditambah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp 
18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta 
rupiah) atau sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu miliar 
depalan ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga jumlah 
pembayaran pertama yang harus dilakukan oleh 
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PIHAK KEDUA adalah sebesar/sejumlah Rp 
5.550.000.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh juta 
rupiah) dibayar oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan 
Perjanjian ini, Dan PIHAK PERTAMA telah 
memberikan Invoice/Tagihan dan Faktur Pajak ke 
PIHAK KEDUA; 

b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Rp 
18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta 
Rupiah) atau sebesar Rp. 14.800.000.000,- (empat 
belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dibayarkan 
secepatnya pada bulan September 2019; 

c. Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 
PERTAMA dilakukan dengan cara transfer melalui 
Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dengan No. 
Rekening Rupiah: 116-0084001248 atas nama PT. 
Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PIHAK KEDUA 
menyampaikan bukti transfer kepada PIHAK 
PERTAMA (cq. Divisi Perbendaharaan). 

- PIHAK KEDUA menjamin pembayaran sebagaimana tersebut 
diatas adalah bukan dari hasil pencucian uang (money laundry) 
atau hasil kejahatan lainnya dan dengan ini PIHAK KEDUA 
melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab secara 
pidana maupun perdata. 

- Luas KAVLING yang tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini, 
belum merupakan ukuran pasti, sehingga bila nanti dilakukan 
pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon ternyata bila 
luasnya tidak sesuai, maka pengukuran dari Pihak Kantor 
Pertanahan Kota Cilegon yang berlaku dan dijadikan dasar luas 
tanah sebagaimana dimaksud. Dalam kejadian demikian, maka 
pembayaran harga KAVLING oleh PIHAK KEDUA kepada 
PIHAK PERTAMA akan disesuaikan dengan hasil pasti 
pengukuran dari Kantor Pertanahan tersebut. 

- Untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran sebagaimana 
diatur dalam ayat 2 Pasal ini, PIHAK KEDUA bersedia 
membayar denda sebesar 1% (satu persen) perbulan, atas 
keterlambatan pembayaran. 

- PIHAK KEDUA berhak menerima surat-surat tanah sehubungan 
dengan KAVLING tersebut bila seluruh pembayaran kepada 
PIHAK PERTAMA telah selesai dan lunas seluruhnya, termasuk 
biaya-biaya serta ganti kerugian lain bilamana ada, berdasarkan 
perjanjian ini. 

- PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan dari KAVLING tersebut kepada PIHAK KEDUA 
sesegera mungkin atau selambat-lambatnya dalam waktu 6 
(enam) bulan setelah pembayaran lunas kepada PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan semua 
pembayaran dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan. 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas 
tiap-tiap perpanjangan dan/atau pembaharuan tersebut, maka 
PIHAK KEDUA selambat-lambatnya mengajukan permohonan 
perpanjangan 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Sertifikat 
Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) 
tersebut berakhir, dengan syarat dan ketentuan untuk 
memperoleh rekomendasi perpanjangan/pembaharuan, PIHAK 
KEDUA berkewajiban membayar tarif biaya administrasi 
perpanjangan/pembaharuan kepada PIHAK PERTAMA yaitu 
sebesar 3,5% (tiga setengah persen) dari Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) yang berlaku pada saat perpanjangan/pembaharuan 
dikali luas KAVLING, serta membayar biaya-biaya yang timbul 
lainnya pada saat proses perpanjangan/pembaharuan 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

- Tidak termasuk dalam imbalan KAVLING dan menjadi tanggung 
jawab PIHAK KEDUA adalah biaya seperti tersebut dibawah ini: 

a. Biaya yang diperlukan untuk mendapat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB); 

b. Biaya yang diperlukan untuk pengurusan pembuatan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PIHAK 
KEDUA; 

c. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
(BPHTB), sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

d. Biaya penyambungan/koneksi utilitas pendukung 
(antara lain listrik, air industry, telpon dan gas alam); 

e. Pajak-pajak yang timbul setelah adanya transaksi ini 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
f. Biaya transfer Bank yang timbul dari transaksi ini. 

- Tidak termasuk dalam imbalan KAVLING dan menjadi tanggung 
jawab PIHAK PERTAMA adalah biaya pembuatan 
akta/Perjanjian Penyeraha Penggunaan Tanah Industri 
dihadapan Notaris. 

Pembayaran  : -   Semua pembayaran dilakukan. 

- Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 

18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta 
Rupiah) atau sebesar Rp 3.700.00.000,- (tiga miliar 
tujuh ratus juta rupiah) ditambah Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp 
18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta 
rupiah) atau sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu miliar 
depalan ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga jumlah 
pembayaran pertama yang harus dilakukan oleh 

   

 
179 

 

PIHAK KEDUA adalah sebesar/sejumlah Rp 
5.550.000.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh juta 
rupiah) dibayar oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan 
Perjanjian ini, Dan PIHAK PERTAMA telah 
memberikan Invoice/Tagihan dan Faktur Pajak ke 
PIHAK KEDUA; 

b. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Rp 
18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta 
Rupiah) atau sebesar Rp. 14.800.000.000,- (empat 
belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dibayarkan 
secepatnya pada bulan September 2019; 

c. Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 
PERTAMA dilakukan dengan cara transfer melalui 
Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dengan No. 
Rekening Rupiah: 116-0084001248 atas nama PT. 
Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PIHAK KEDUA 
menyampaikan bukti transfer kepada PIHAK 
PERTAMA (cq. Divisi Perbendaharaan). 

- PIHAK KEDUA menjamin pembayaran sebagaimana tersebut 
diatas adalah bukan dari hasil pencucian uang (money laundry) 
atau hasil kejahatan lainnya dan dengan ini PIHAK KEDUA 
melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab secara 
pidana maupun perdata. 

- Luas KAVLING yang tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini, 
belum merupakan ukuran pasti, sehingga bila nanti dilakukan 
pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon ternyata bila 
luasnya tidak sesuai, maka pengukuran dari Pihak Kantor 
Pertanahan Kota Cilegon yang berlaku dan dijadikan dasar luas 
tanah sebagaimana dimaksud. Dalam kejadian demikian, maka 
pembayaran harga KAVLING oleh PIHAK KEDUA kepada 
PIHAK PERTAMA akan disesuaikan dengan hasil pasti 
pengukuran dari Kantor Pertanahan tersebut. 

- Untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran sebagaimana 
diatur dalam ayat 2 Pasal ini, PIHAK KEDUA bersedia 
membayar denda sebesar 1% (satu persen) perbulan, atas 
keterlambatan pembayaran. 

- PIHAK KEDUA berhak menerima surat-surat tanah sehubungan 
dengan KAVLING tersebut bila seluruh pembayaran kepada 
PIHAK PERTAMA telah selesai dan lunas seluruhnya, termasuk 
biaya-biaya serta ganti kerugian lain bilamana ada, berdasarkan 
perjanjian ini. 

- PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan dari KAVLING tersebut kepada PIHAK KEDUA 
sesegera mungkin atau selambat-lambatnya dalam waktu 6 
(enam) bulan setelah pembayaran lunas kepada PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan semua 
pembayaran dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan. 
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- Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) datas KAVLING 
ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah Perjanjian 
ini ditandatangani dan dimulai pada tahun 2019. 

Pengurusan Sertifikat : -  Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk 
KAVLING tersebut atas nama PIHAK KEDUA akan dilakukan 
oleh PIHAK PERTAMA. 

- Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib 
menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua biaya 
pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), serta 
biaya-biaya yang terkait lainnya yang diperlukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional atau Instansi yang berwenang untuk 
memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut 
beserta surat-surat lain yang diperlukan. 

- Pengurusan Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (SHGB) atas nama PIHAK KEDUA baru dapat 
dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA menerima pembayaran 
sebesar 100% (seratus persen) dari harga yang tercantum 
dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b dan Pasal 7 ayat 2 perjanjian ini 
atau setelah PIHAK KEDUA memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini. 

- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, sehingga 
mengakibatkan adanya keterlambatan atas terbitnya Sertifikat 
atas nama PIHAK KEDUA, maka hal tersebut diluar tanggung 
jawab PIHAK PERTAMA. 

Pembangunan :       - PIHAK PERTAMA mengakui bahwa Kavling merupakan 
perpanjangan dari Kavling sebelumnya yang telah dimiliki 
PIHAK KEDUA, dengan demikian PIHAK KEDUA diizinkan 
dalam waktu kapanpun setelah penandatanganan Perjanjian ini 
untuk melakukan pembangunan pabrik sebagaimana yang telah 
disepakati oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
dan/atau instansi yang berwenang. 

Biaya Perawatan  
dan Pemeliharaan : - PIHAK PERTAMA akan mengusahakan tersedianya sarana 

listrik, air industri dan telepon. 
 

- Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan pemasangan/penyambungan fasilitas-fasilitas tersebut 
pada ayat 1 Pasal ini, termasuk biaya pemasangan/ 
penyambungan dan pemakaian akan ditetapkan dalam 
perjanjian tersendiri antara PIHAK KEDUA selaku Konsumen 
dan Pihak PT Krakatau Daya Listrik, PT Krakatau Tirta Industri, 
PT Telekomunikasi (PT TELKOM), selaku Produsen atau 
Pengusaha, dan segala biaya yang timbul atas hal tersebut 
menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

- Sehubungan dengan penggunaan prasarana/sarana/fasilitas 
fisik yang ada dalam KAWASAN INDUSTRI yang disediakan 
oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar 
biaya perawatan dan pemeliharaan (Maintenance Fee) bulanan 
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kepada PIHAK PERTAMA yang jumlah dan cara 
pembayarannya akan ditetapkan setiap waktu oleh PIHAK 
PERTAMA. Dalam hal ini besarnya Maintenance Fee saat 
perjanjian ini dibuat adalah sesuai dengan Surat Keputusan 
DIREKSI PIHAK PERTAMA mengenai Tarif Maintenance Fee 
yang berlaku. 

- Pembayaran Maintenance Fee dibayar oleh PIHAK KEDUA 
kepada PIHAK PERTAMA, 1 bulan setelah penandatanganan 
berita acara serah terima kavling. 

- Apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum membayar 
Maintenance Fee sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 
ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut, 
maka PIHAK KEDUA setuju PIHAK PERTAMA melakukan 
penutupan akses jalan masuk/keluar KAVLING PIHAK KEDUA 
dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut PIHAK PERTAMA baik 
secara pidana maupun perdata. 

Jaminan Atas Tanah : - PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA tidak akan 
mendapat gugatan atau tuntutan dari pihak lain atau 
pihakmanapun mengenai kepemilikan hak atas KAVLING 
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. 

Peraturan dan Tata Tertib : - PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan mengikuti Tata Tertib 
KAWASAN INDUSTRI yang berlaku, Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja serta Lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

- Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA 
wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dari Instansi yang berwenang 
dan dari PIHAK PERTAMA. 

Penghentian/Pemutusan  
Perjanjian : - Dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak memenuhi pembayaran 

sesuai yang diatur dalam perjanjian ini yaitu dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari kalender setelah diberikan peringatan secara 
tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak 
menghentikan/memutuskan perjanjian ini dan KEDUA BELAH 
PIHAK sepakat untuk melepaskan syarat-syarat Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

 
- Dalam hal terjadinya penghentian/pemutusan perjanjian oleh 

PIHAK PERTAMA atau dari PIHAK KEDUA, maka: 

a. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan 
pembangunan pabrik dan semua kerugian yang timbul 
menjadi beban PIHAK KEDUA; 

b. PIHAK KEDUA setuju bahwa semua pembayaran yang 
telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 
PERTAMA menjadi hak sepenuhnya PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhak untuk 
menuntut pengembalian atas pembayaran tersebut 
secara perdata maupun pidana, kecuali PIHAK 
PERTAMA gagal memenuhi kewajibannya 
sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini; 
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- Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) datas KAVLING 
ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, setelah Perjanjian 
ini ditandatangani dan dimulai pada tahun 2019. 

Pengurusan Sertifikat : -  Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk 
KAVLING tersebut atas nama PIHAK KEDUA akan dilakukan 
oleh PIHAK PERTAMA. 

- Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib 
menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua biaya 
pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), serta 
biaya-biaya yang terkait lainnya yang diperlukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional atau Instansi yang berwenang untuk 
memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut 
beserta surat-surat lain yang diperlukan. 

- Pengurusan Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (SHGB) atas nama PIHAK KEDUA baru dapat 
dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA menerima pembayaran 
sebesar 100% (seratus persen) dari harga yang tercantum 
dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b dan Pasal 7 ayat 2 perjanjian ini 
atau setelah PIHAK KEDUA memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini. 

- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, sehingga 
mengakibatkan adanya keterlambatan atas terbitnya Sertifikat 
atas nama PIHAK KEDUA, maka hal tersebut diluar tanggung 
jawab PIHAK PERTAMA. 

Pembangunan :       - PIHAK PERTAMA mengakui bahwa Kavling merupakan 
perpanjangan dari Kavling sebelumnya yang telah dimiliki 
PIHAK KEDUA, dengan demikian PIHAK KEDUA diizinkan 
dalam waktu kapanpun setelah penandatanganan Perjanjian ini 
untuk melakukan pembangunan pabrik sebagaimana yang telah 
disepakati oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
dan/atau instansi yang berwenang. 

Biaya Perawatan  
dan Pemeliharaan : - PIHAK PERTAMA akan mengusahakan tersedianya sarana 

listrik, air industri dan telepon. 
 

- Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan 
dengan pemasangan/penyambungan fasilitas-fasilitas tersebut 
pada ayat 1 Pasal ini, termasuk biaya pemasangan/ 
penyambungan dan pemakaian akan ditetapkan dalam 
perjanjian tersendiri antara PIHAK KEDUA selaku Konsumen 
dan Pihak PT Krakatau Daya Listrik, PT Krakatau Tirta Industri, 
PT Telekomunikasi (PT TELKOM), selaku Produsen atau 
Pengusaha, dan segala biaya yang timbul atas hal tersebut 
menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

- Sehubungan dengan penggunaan prasarana/sarana/fasilitas 
fisik yang ada dalam KAWASAN INDUSTRI yang disediakan 
oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar 
biaya perawatan dan pemeliharaan (Maintenance Fee) bulanan 
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kepada PIHAK PERTAMA yang jumlah dan cara 
pembayarannya akan ditetapkan setiap waktu oleh PIHAK 
PERTAMA. Dalam hal ini besarnya Maintenance Fee saat 
perjanjian ini dibuat adalah sesuai dengan Surat Keputusan 
DIREKSI PIHAK PERTAMA mengenai Tarif Maintenance Fee 
yang berlaku. 

- Pembayaran Maintenance Fee dibayar oleh PIHAK KEDUA 
kepada PIHAK PERTAMA, 1 bulan setelah penandatanganan 
berita acara serah terima kavling. 

- Apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum membayar 
Maintenance Fee sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 
ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut, 
maka PIHAK KEDUA setuju PIHAK PERTAMA melakukan 
penutupan akses jalan masuk/keluar KAVLING PIHAK KEDUA 
dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut PIHAK PERTAMA baik 
secara pidana maupun perdata. 

Jaminan Atas Tanah : - PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA tidak akan 
mendapat gugatan atau tuntutan dari pihak lain atau 
pihakmanapun mengenai kepemilikan hak atas KAVLING 
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. 

Peraturan dan Tata Tertib : - PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan mengikuti Tata Tertib 
KAWASAN INDUSTRI yang berlaku, Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja serta Lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

- Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA 
wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dari Instansi yang berwenang 
dan dari PIHAK PERTAMA. 

Penghentian/Pemutusan  
Perjanjian : - Dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak memenuhi pembayaran 

sesuai yang diatur dalam perjanjian ini yaitu dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari kalender setelah diberikan peringatan secara 
tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak 
menghentikan/memutuskan perjanjian ini dan KEDUA BELAH 
PIHAK sepakat untuk melepaskan syarat-syarat Pasal 1266 dan 
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

 
- Dalam hal terjadinya penghentian/pemutusan perjanjian oleh 

PIHAK PERTAMA atau dari PIHAK KEDUA, maka: 

a. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan 
pembangunan pabrik dan semua kerugian yang timbul 
menjadi beban PIHAK KEDUA; 

b. PIHAK KEDUA setuju bahwa semua pembayaran yang 
telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 
PERTAMA menjadi hak sepenuhnya PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhak untuk 
menuntut pengembalian atas pembayaran tersebut 
secara perdata maupun pidana, kecuali PIHAK 
PERTAMA gagal memenuhi kewajibannya 
sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini; 
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c. Sehubungan dengan apa yang terjadi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b ayat 2 Pasal ini, maka 
KAVLING yang menjadi objek perjanjian ini harus 
dikosongkan dan sepenuhnya kembali pada 
penguasaan/milik PIHAK PERTAMA; 

d. Sehubungan dengan apa yang dimaksud ayat 2 (c) 
Pasal ini, PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan 
pengosongan KAVLING kepada PIHAK PERTAMA 
maka PIHAK KEDUA tidak mengosongkan atau 
meminta bantuan pengosongan KAVLING dan semua 
beban biaya pengosongan sebagaimana dimaksud, 
menjadi beban biaya PIHAK KEDUA. 

Larangan dan Sanksi : - Peralihan kepada PIHAK KETIGA, dalam bentuk dan dalih 
apapun baik sebagian dan/atau seluruhnya atas KAVLING 
(menjual, hibah, perubahan kepemilikan saham mayoritas, 
merger, akuisisi, peleburan perusahaan, hasil lelang dan sewa) 
yang masih kosong maupun yang sudah dibangun tidak 
diperkenankan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. 

- Apabila peralihan tersebut mendapat persetujuan dari PIHAK 
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang 
menerima peralihan, bersedia melakukan pembayaran kepada 
PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari nilai KAVLING 
berdasarkan nilai yang berlaku pada saat peralihan tersebut. 
 

- Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan dalam PAILIT, maka biaya 
peralihan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal ini tidak 
menjadi hapus, namun kewajiban tersebut dibebankan kepada 
PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN, dan PIHAK KEDUA 
wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK YANG MENERIMA 
PENGALIHAN tersebut atas kewajiban biaya tersebut dalam 
ayat 2 Pasal ini. 
 

- PIHAK PERTAMA berhak untuk dinyatakan didahulukan dalam 
penetapan penyelesaian atas harta pailit PIHAK KEDUA atau 
Pihak yang berwenang, dalam hal yang menyangkut objek 
perjanjian ini, yaitu Kavling PIHAK PERTAMA. 
 

- PIHAK KEDUA dapat melakukan penjaminan atas Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (HGB) KAVLING untuk keperluan kegiatan 
usaha PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Penyelesaian Perselisihan : - Dalam hal terjadinya perselisihan antara KEDUA BELAH PIHAK 
yang timbul dari dan/atau ada hubungannya dengan isi akta 
perjanjian ini, maka terlebih dahulu akan diusahakan 
penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

- Apabila cara yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai 
suatu kata mufakat, maka sengketa yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di Serang, Propinsi 
Banten. 
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Force Majeure : - Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-
kewajiban yang tercantum dalam akta ini oleh KEDUA BELAH 
PIHAK yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar 
kekuasaan yang tidak dapat diduga sebelumnya (Force 
Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab lagi bagi 
KEDUA BELAH PIHAK. 

- Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi Bencana Alam 
(antara lain; Gempa Bumi, Angin Topan, Banjir, Letusan 
Gunung Berapi, Epidemi, Pemogokan Massal, Perang, 
Kerusuhan atau Huru-hara, Revolusi, Pemberontakan, 
Perubahan Pemerintahan secara Inkonstitusional, perubahan 
peraturan Perundang-undangan). 
 

- Dalam hal terjadi nya Force Majeure, pihak yang bersangkutan 
wajib memberitahu kepada pihak lainnya, secara tertulis 
selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali duapuluh empat) jam sejak 
terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut yang 
bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka 
Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi. 
 

- Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, maka pihak 
lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan 
Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 7x24 (tujuh 
kali duapuluh empat) jam. 
 

- Force Majeure harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang di 
tempat terjadinya Force Majeure. 
 

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia. 

Domisili Hukum  : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang, Banten. 

2. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/SPM/PSM/IV/2016 tanggal 22 April tahun 2016 antara PT Sejahtera 
Pertama Multifinance (“Yang Menyewakan”) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (“Yang 
Menyewa”), yang diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 022/SPM-
CCSI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 dibuat antara PT Sejahtera Pertama Multifinance (“Yang 
Menyewakan”) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (“Yang Menyewa”) kemudian atas 
Perjanjian ini pernah dibuat Addendum Pertama yang dituangkan dalam Addendum Pertama Perjanjian 
Sewa Menyewa Nomor: 002/ADD1/SEWA/CAV-CCSI/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 antara PT Celebes Artha 
Ventura (Pihak Pertama/Pemberi Sewa) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (Pihak 
Kedua/Yang Menyewa): 

Ruang Lingkup :      - Bahwa Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani 
Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Sejahtera Bahtera 
Multifinance (d/h PT Sejahtera Pertama Multifinance) 
berdasarkan Perjanjian Nomor: 005/SPM/PSM/IV/2016 tanggal 
22 April tahun 2016 atas Unit E, F, G Grand Slipi Tower Lantai 
41, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 22-24, Palmerah 
Jakarta Barat. Perjanjian mana telah dilakukan perpanjangan 
berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 
022/SPM-CCSI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 (“Perjanjian”).  

-  Bahwa PT Sejahtera Bahtera Multifinance (d/h PT Sejahtera 
Pertama Multifinance) kemudian telah mengalihkan Obyek 
tersebut kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian 
Pengalihan Unit Gedung Grand Slipi Tower Nomor 10 tanggal 
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c. Sehubungan dengan apa yang terjadi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b ayat 2 Pasal ini, maka 
KAVLING yang menjadi objek perjanjian ini harus 
dikosongkan dan sepenuhnya kembali pada 
penguasaan/milik PIHAK PERTAMA; 

d. Sehubungan dengan apa yang dimaksud ayat 2 (c) 
Pasal ini, PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan 
pengosongan KAVLING kepada PIHAK PERTAMA 
maka PIHAK KEDUA tidak mengosongkan atau 
meminta bantuan pengosongan KAVLING dan semua 
beban biaya pengosongan sebagaimana dimaksud, 
menjadi beban biaya PIHAK KEDUA. 

Larangan dan Sanksi : - Peralihan kepada PIHAK KETIGA, dalam bentuk dan dalih 
apapun baik sebagian dan/atau seluruhnya atas KAVLING 
(menjual, hibah, perubahan kepemilikan saham mayoritas, 
merger, akuisisi, peleburan perusahaan, hasil lelang dan sewa) 
yang masih kosong maupun yang sudah dibangun tidak 
diperkenankan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. 

- Apabila peralihan tersebut mendapat persetujuan dari PIHAK 
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang 
menerima peralihan, bersedia melakukan pembayaran kepada 
PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari nilai KAVLING 
berdasarkan nilai yang berlaku pada saat peralihan tersebut. 
 

- Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan dalam PAILIT, maka biaya 
peralihan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal ini tidak 
menjadi hapus, namun kewajiban tersebut dibebankan kepada 
PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN, dan PIHAK KEDUA 
wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK YANG MENERIMA 
PENGALIHAN tersebut atas kewajiban biaya tersebut dalam 
ayat 2 Pasal ini. 
 

- PIHAK PERTAMA berhak untuk dinyatakan didahulukan dalam 
penetapan penyelesaian atas harta pailit PIHAK KEDUA atau 
Pihak yang berwenang, dalam hal yang menyangkut objek 
perjanjian ini, yaitu Kavling PIHAK PERTAMA. 
 

- PIHAK KEDUA dapat melakukan penjaminan atas Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (HGB) KAVLING untuk keperluan kegiatan 
usaha PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Penyelesaian Perselisihan : - Dalam hal terjadinya perselisihan antara KEDUA BELAH PIHAK 
yang timbul dari dan/atau ada hubungannya dengan isi akta 
perjanjian ini, maka terlebih dahulu akan diusahakan 
penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

- Apabila cara yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai 
suatu kata mufakat, maka sengketa yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di Serang, Propinsi 
Banten. 
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Force Majeure : - Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-
kewajiban yang tercantum dalam akta ini oleh KEDUA BELAH 
PIHAK yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar 
kekuasaan yang tidak dapat diduga sebelumnya (Force 
Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab lagi bagi 
KEDUA BELAH PIHAK. 

- Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi Bencana Alam 
(antara lain; Gempa Bumi, Angin Topan, Banjir, Letusan 
Gunung Berapi, Epidemi, Pemogokan Massal, Perang, 
Kerusuhan atau Huru-hara, Revolusi, Pemberontakan, 
Perubahan Pemerintahan secara Inkonstitusional, perubahan 
peraturan Perundang-undangan). 
 

- Dalam hal terjadi nya Force Majeure, pihak yang bersangkutan 
wajib memberitahu kepada pihak lainnya, secara tertulis 
selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali duapuluh empat) jam sejak 
terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut yang 
bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka 
Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi. 
 

- Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, maka pihak 
lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan 
Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 7x24 (tujuh 
kali duapuluh empat) jam. 
 

- Force Majeure harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang di 
tempat terjadinya Force Majeure. 
 

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia. 

Domisili Hukum  : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang, Banten. 

2. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 005/SPM/PSM/IV/2016 tanggal 22 April tahun 2016 antara PT Sejahtera 
Pertama Multifinance (“Yang Menyewakan”) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (“Yang 
Menyewa”), yang diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 022/SPM-
CCSI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 dibuat antara PT Sejahtera Pertama Multifinance (“Yang 
Menyewakan”) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (“Yang Menyewa”) kemudian atas 
Perjanjian ini pernah dibuat Addendum Pertama yang dituangkan dalam Addendum Pertama Perjanjian 
Sewa Menyewa Nomor: 002/ADD1/SEWA/CAV-CCSI/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 antara PT Celebes Artha 
Ventura (Pihak Pertama/Pemberi Sewa) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (Pihak 
Kedua/Yang Menyewa): 

Ruang Lingkup :      - Bahwa Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani 
Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Sejahtera Bahtera 
Multifinance (d/h PT Sejahtera Pertama Multifinance) 
berdasarkan Perjanjian Nomor: 005/SPM/PSM/IV/2016 tanggal 
22 April tahun 2016 atas Unit E, F, G Grand Slipi Tower Lantai 
41, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 22-24, Palmerah 
Jakarta Barat. Perjanjian mana telah dilakukan perpanjangan 
berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 
022/SPM-CCSI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 (“Perjanjian”).  

-  Bahwa PT Sejahtera Bahtera Multifinance (d/h PT Sejahtera 
Pertama Multifinance) kemudian telah mengalihkan Obyek 
tersebut kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian 
Pengalihan Unit Gedung Grand Slipi Tower Nomor 10 tanggal 
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dua puluh enam Juni dua ribu delapan belas (26-06-2018) 
dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, Mkn, Notaris di 
Jakarta Jo Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal tiga Mei dua 
ribu delapanbelas (03-05-2018) 

- Bahwa berdasarkan perjanjian pengalihan maka unit tersebut 
telah menjadi milik Pihak Pertama dan karenanya Perjanjian 
Sewa Menyewa dialihkan dari Pihak Pertama/Pemberi Sewa 
yaitu semula dengan PT Sejahtera Bahtera Multifinance (d/h PT 
Sejahtera Pertama Multifinance) menjadi PT Celebes Artha 
Ventura.  

Objek Sewa : - Para Pihak telah sepakat bahwa obyek sewa menyewa dalam 
Perjanjian ini adalah sebagai berikut: 

 
   Nama : Ruang Kantor milik PT Celebes Artha Ventura 
 
   Lokasi : Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit E, F, G, 
      Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav. 22-24, 
      Palmerah, Jakarta Barat 
 
   Luas : 275 m2 
   
  - Ruang Kantor yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada 

Pihak Kedua ialah ruangan dengan termasuk furniture, yang 
mana pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini ruangan 
tersebut dalam keadaan baik. 

 
Harga Sewa dan Cara  
Pembayaran : - Para Pihak sepakat bahwa harga sewa ruangan kantor 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini 
adalah Rp 146.668,50/m2 (seratus empat puluh enam ribu enam 
ratus enam puluh delapan koma lima puluh Rupiah per meter 
persegi) per bulan, atau sebesar Rp 40.333.837,50 (empat 
puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh 
tujuh koma lima puluh Rupiah) per bulan, sehingga harga untuk 
2 (dua) tahun yaitu Rp 968.012.100,- (sembilan ratus enam 
puluh delapan juta dua belas ribu seratus Rupiah) yang 
dibayarkan dalam 4 termin yaitu: 

- Pembayaran dimuka tanggal 25 April 2018 untuk masa 
sewa 6 (enam) bulan pertama sebesar Rp 242.003.025,- 
(dua ratus empat puluh dua juta tiga ribu dua puluh lima 
Rupiah); 

- Pembayaran ke-2 selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 
2018 sebesar Rp 242.003.025,- (dua ratus empat puluh 
dua juta tiga ribu dua puluh lima Rupiah); 
 

- Pembayaran ke-3 selambat-lambatnya tanggal 25 April 
2019 sebesar Rp 242.003.025,- (dua ratus empat puluh 
dua juta tiga ribu dua puluh lima Rupiah); 
 

- Pembayaran ke-4 (pelunasan) selambat-lambatnya tanggal 
25 Oktober 2019 sebesar Rp 242.003.025,- (dua ratus 
empat puluh dua juta tiga ribu dua puluh lima Rupiah); 
Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua dengan 
mentransfer ke: 
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Atas nama  : PT Celebes Artha Ventura 
No. Rekening : 005-303-1983 
Nama Bank  : BCA 
Cabang  : Wisma Millenia 
 

- Uang Jaminan atau security deposit telah disepakati oleh 
Para Pihak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta 
Rupiah) yang telah dibayarkan pada saat Perjanjian sewa 
menyewa untuk pertama kalinya dilakukan. Uang Jaminan 
tersebut akan dikembalikan pada saat sewa menyewa 
berakhir. 
 

- Biaya pemeliharaaan Gedung sesuai dengan aturan 
Building Management berdasarkan invoice yang diterima 
dari Building Management. 
 

- Pihak Kedua akan melakukan pemotongan PPh Final 
sebesar 10% atas biaya sewa. 

 
- Deposit atau Jaminan Sewa yang telah dibayarkan oleh 

Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dikembalikan 
pada 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sewa. 

 
Jangka Waktu Perjanjian : - Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal enam 

bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (06-06-2018) sampai 
dengan tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh 
(2020). 

 
  - Apabila Pihak Kedua berkeinginan memperpanjang atau tidak 

memperpanjang jangka waktu sewa sebagaimana disebutkan 
dalam ayat 1 pasal ini, maka terhitung paling lambat 1 (satu) 
bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib 
memberitahukan yang dimaksud kepada Pihak Pertama. 

 
Hak dan Kewajiban Para Pihak : - Selama Perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua tidak 

diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya baik sebagian 
maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis 
dari Pihak Pertama. 

 
  - Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap unit ruangan 

kantor tersebut, Pihak Kedua tetap dapat menikmati hak sewa 
sampai berakhirnya Perjanjian ini. 

 
  - Segala pungutan dan/atau iuran termasuk namun tidak terbatas 

pada maintenance fee, tagihan telepon, tagihan listrik, dan 
sebagainya menjadi tanggungan Pihak Kedua selama masa 
Perjanjian berlangsung. 

 
  - Pemisahan instalasi listrik dan PABX menjadi tanggungan Pihak 

Kedua. 
 
  - Apabila Pihak Kedua akan melakukan perubahan terhadap 

desain ruangan kantor, maka Pihak Kedua akan melaporkan 
desain (layout) terbaru untuk diketahui oleh Pihak Pertama. 
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Penyelesaian Sengketa : - Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, 
kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara 
musyawarah. 

 
- Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka 

kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan 
tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

 
Lain-lain : - Perjanjian ini memuat semua kesepakatan dan atau 

persetujuan dari Para Pihak dan oleh karenanya menggantikan 
semua perjanjian dan atau kesepahaman dari Para Pihak yang 
dibuat secara lisan maupun tertulis mengenai hal-hal yang 
tercantum dalam Perjanjian ini. 

 
  - Perjanjian ini dapat diubah dengan menyebutkan keinginan 

untuk mengubah dan atau memperpanjang jangka waktu 
berlakunya dengan cara membuat Addendum sesuai 
kesepakatan Para Pihak. 

 
  - Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur 

kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan 
dituangkan dalam Addendum dan merupakan suatu kesatuan 
yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. 

 
  - Pihak Pertama akan membuat Daftar Inventaris yang akan 

diperiksa dan ditandatangani oleh perwakilan Para Pihak. 
 

3. Perjanjian Untuk Meminjamkan Dana No. ACC17-126887 tanggal 15 Desember 2017 antara PT Aman 
Cermat Cepat (“Klik ACC”) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (“Pemilik Dana”): 

Ruang Lingkup :      - Pemilik Dana telah sepakat dan mengikatkan diri untuk 
menempatkan dana miliknya dengan menggunakan sistem 
Situs yang disediakan oleh Klik ACC yang mana Klik ACC 
bertindak selaku pengatur transaksi pemberian Fasilitas 
Pinjaman oleh Pemilik Dana kepada Penerima Pinjaman 
berdasarkan Perjanjian ini.  

-  Pemilik Dana wajib melakukan registrasi di Situs terlebih dahulu 
untuk dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh Klik ACC 
dan wajib memenuhi persyaratan serta melengkapi dokumen 
yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Situs. Setelah 
Pemilik Dana terdaftar sebagai pelanggan Situs, Klik ACC akan 
menyediakan Rekening Pemilik Dana. 

- Pemilik Dana akan menempatkan sejumlah dana ke Rekening 
Pemilik Dana dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman 
kepada Penerima Pinjaman. Dana yang telah disetujui untuk 
dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman tidak dapat ditarik oleh 
Pemilik Dana hingga jangka waktu Fasilitas Pinjaman berakhir. 
Pemilik Dana hanya dapat menarik kembali dana yang tersedia 
di Rekening Pemilik Dana dikurangi dengan seluruh nilai 
partisipasi pemberian pinjaman yang sedang diikuti. 

- Pemilik Dana atas keputusannya sendiri akan memilih calon 
Penerima Pinjaman yang akan diberikan Fasilitas Pinjaman dari 
dana yang ditempatkan oleh Pemilik Dana, melalui Situs, 
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dengan menggunakan sistem penawaran yang dibuat oleh Klik 
ACC. 

- Pemilik Dana menegaskan telah membaca Pemilik Dana 
menegaskan telah membaca, menyetujui syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan 
Ketentuan Pinjaman. 

Pemberian Kuasa : Pemilik Dana dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik 
kembali kepada Klik ACC, dengan hak substitusi untuk: 

 
  - menandatangani Perjanjian Pinjaman dan setiap perubahannya 

dari waktu ke waktu, untuk dan atas nama Pemilik Dana dalam 
rangka setiap pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima 
Pinjaman yang dipilih oleh Pemilik Dana melalui Situs; dan 

 
  - mengatur transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman, yaitu 

menggunakan dana yang telah ditempatkan oleh Pemilik Dana 
di Rekening Pemilik Dana, untuk disetorkan kepada Penerima 
Pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman. 

 
  Jika Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pinjaman tidak mengatur atau 

tidak cukup mengatur mengenai suatu tindakan, maka Klik ACC 
hanya berwenang untuk melakukan tindakan berdasarkan instruksi 
tertulis dari Pemilik Dana. 

 
  Pembayaran lunas suatu Perjanjian Pinjaman yang dipilih oleh 

Pemilik Dana akan dibuktikan dari surat pernyataan yang diterbitkan 
oleh Klik ACC yang menyatakan bahwa semua jumlah uang yang 
terhutang dan wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada 
Pemilik Dana telah lunas dan dibayar dengan semestinya. 

 
Pengembalian Dana : - Jika Penerima Pinjaman telah melakukan pembayaran atas 

Fasilitas Pinjaman yang diterimanya dari Pemilik Dana, maka 
Klik ACC akan melakukan perhitungan atas jumlah 
pengembalian dana yang ditempatkan dan Pemilik Dana dapat 
melihatnya melalui Situs paling lambat setelah 3 (tiga) Hari 
Kerja sejak tanggal pembayaran dilakukan. 

 
  - Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemilik dana untuk 1 

(satu) Fasilitas Pinjaman, maka pembayaran yang dilakukan 
akan dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase 
dana yang ditempatkan oleh masing-masing pemilik dana 
dalam Fasilitas Pinjaman yang bersangkutan. 

  
  - Selain menerima pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman, 

Pemilik Dana akan memperoleh Tingkat Pengembalian Modal 
yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Syarat dan 
Ketentuan Pinjaman. 

 
  - Dalam hal Penerima Pinjaman tidak dapat melakukan 

pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman, maka Klik ACC, 
dengan usaha terbaiknya, akan melakukan upaya pemulihan 
atas Fasilitas Pinjaman dengan cara sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Pinjaman. 

 



167166

   

 
186 

 

Penyelesaian Sengketa : - Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, 
kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara 
musyawarah. 

 
- Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka 

kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan 
tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

 
Lain-lain : - Perjanjian ini memuat semua kesepakatan dan atau 

persetujuan dari Para Pihak dan oleh karenanya menggantikan 
semua perjanjian dan atau kesepahaman dari Para Pihak yang 
dibuat secara lisan maupun tertulis mengenai hal-hal yang 
tercantum dalam Perjanjian ini. 

 
  - Perjanjian ini dapat diubah dengan menyebutkan keinginan 

untuk mengubah dan atau memperpanjang jangka waktu 
berlakunya dengan cara membuat Addendum sesuai 
kesepakatan Para Pihak. 

 
  - Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur 

kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan 
dituangkan dalam Addendum dan merupakan suatu kesatuan 
yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. 

 
  - Pihak Pertama akan membuat Daftar Inventaris yang akan 

diperiksa dan ditandatangani oleh perwakilan Para Pihak. 
 

3. Perjanjian Untuk Meminjamkan Dana No. ACC17-126887 tanggal 15 Desember 2017 antara PT Aman 
Cermat Cepat (“Klik ACC”) dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (“Pemilik Dana”): 

Ruang Lingkup :      - Pemilik Dana telah sepakat dan mengikatkan diri untuk 
menempatkan dana miliknya dengan menggunakan sistem 
Situs yang disediakan oleh Klik ACC yang mana Klik ACC 
bertindak selaku pengatur transaksi pemberian Fasilitas 
Pinjaman oleh Pemilik Dana kepada Penerima Pinjaman 
berdasarkan Perjanjian ini.  

-  Pemilik Dana wajib melakukan registrasi di Situs terlebih dahulu 
untuk dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh Klik ACC 
dan wajib memenuhi persyaratan serta melengkapi dokumen 
yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Situs. Setelah 
Pemilik Dana terdaftar sebagai pelanggan Situs, Klik ACC akan 
menyediakan Rekening Pemilik Dana. 

- Pemilik Dana akan menempatkan sejumlah dana ke Rekening 
Pemilik Dana dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman 
kepada Penerima Pinjaman. Dana yang telah disetujui untuk 
dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman tidak dapat ditarik oleh 
Pemilik Dana hingga jangka waktu Fasilitas Pinjaman berakhir. 
Pemilik Dana hanya dapat menarik kembali dana yang tersedia 
di Rekening Pemilik Dana dikurangi dengan seluruh nilai 
partisipasi pemberian pinjaman yang sedang diikuti. 

- Pemilik Dana atas keputusannya sendiri akan memilih calon 
Penerima Pinjaman yang akan diberikan Fasilitas Pinjaman dari 
dana yang ditempatkan oleh Pemilik Dana, melalui Situs, 
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dengan menggunakan sistem penawaran yang dibuat oleh Klik 
ACC. 

- Pemilik Dana menegaskan telah membaca Pemilik Dana 
menegaskan telah membaca, menyetujui syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan 
Ketentuan Pinjaman. 

Pemberian Kuasa : Pemilik Dana dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik 
kembali kepada Klik ACC, dengan hak substitusi untuk: 

 
  - menandatangani Perjanjian Pinjaman dan setiap perubahannya 

dari waktu ke waktu, untuk dan atas nama Pemilik Dana dalam 
rangka setiap pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Penerima 
Pinjaman yang dipilih oleh Pemilik Dana melalui Situs; dan 

 
  - mengatur transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman, yaitu 

menggunakan dana yang telah ditempatkan oleh Pemilik Dana 
di Rekening Pemilik Dana, untuk disetorkan kepada Penerima 
Pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman. 

 
  Jika Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pinjaman tidak mengatur atau 

tidak cukup mengatur mengenai suatu tindakan, maka Klik ACC 
hanya berwenang untuk melakukan tindakan berdasarkan instruksi 
tertulis dari Pemilik Dana. 

 
  Pembayaran lunas suatu Perjanjian Pinjaman yang dipilih oleh 

Pemilik Dana akan dibuktikan dari surat pernyataan yang diterbitkan 
oleh Klik ACC yang menyatakan bahwa semua jumlah uang yang 
terhutang dan wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada 
Pemilik Dana telah lunas dan dibayar dengan semestinya. 

 
Pengembalian Dana : - Jika Penerima Pinjaman telah melakukan pembayaran atas 

Fasilitas Pinjaman yang diterimanya dari Pemilik Dana, maka 
Klik ACC akan melakukan perhitungan atas jumlah 
pengembalian dana yang ditempatkan dan Pemilik Dana dapat 
melihatnya melalui Situs paling lambat setelah 3 (tiga) Hari 
Kerja sejak tanggal pembayaran dilakukan. 

 
  - Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemilik dana untuk 1 

(satu) Fasilitas Pinjaman, maka pembayaran yang dilakukan 
akan dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase 
dana yang ditempatkan oleh masing-masing pemilik dana 
dalam Fasilitas Pinjaman yang bersangkutan. 

  
  - Selain menerima pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman, 

Pemilik Dana akan memperoleh Tingkat Pengembalian Modal 
yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Syarat dan 
Ketentuan Pinjaman. 

 
  - Dalam hal Penerima Pinjaman tidak dapat melakukan 

pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman, maka Klik ACC, 
dengan usaha terbaiknya, akan melakukan upaya pemulihan 
atas Fasilitas Pinjaman dengan cara sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Pinjaman. 
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Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, sepanjang 
Pemilik Dana menjadi anggota Situs, kecuali terjadi hal-hal sebagai 
berikut: 

 
  - Salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan 

pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal 
pengakhiran. 

  
  - Salah satu Pihak melakukan wanprestasi atas Perjanjian ini 

dan/atau Perjanjian Pinjaman, dimana Pihak yang melakukan 
wanprestasi tidak dapat memperbaiki kejadian wanprestasi 
tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah 
diketahuinya kejadian wanprestasi tersebut; atau 

 
  - Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh suatu putusan 

pengadilan yang bersifat tetap (in kracht). 
  

  Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban 
Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini sebelum tanggal 
pengakhiran Perjanjian. 

  
  Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan 

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam 
pengakhiran Perjanjian ini.  

 
Hukum Yang Mengatur dan 
Penyelesaian Sengketa : - Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur berdasarkan hukum 

Negara Republik Indonesia. 
 
  - Para Pihak dengan ini setuju dalam hal terdapat perselisihan 

yang timbul dari Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas atas 
segala hal mengenai keberadaan, keabsahan, efektifitas dan 
pengakhiran hak dan kewajiban Para Pihak, maka Para Pihak 
wajib berusaha untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya suatu pemberitahuan dari salah satu pihak oleh 
pihak lainnya mengenai adanya perselisihan, untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan. 
Dalam hal perselisihan tersbeut tidak dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan 
penyelesaiannya melalui Arbitrase yang akan dilaksanakan di 
Jakarta, pada Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(“BANI”), oleh 3 (tiga) Arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan 
peraturan dan prosedur yang berlaku di BANI. Putusan arbiter 
adalah keputusan yang final, mengikat dan terhadapnya tidak 
diperbolehkan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi. 

 
Lain-lain : - Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini hanya dapat diubah, 

dikesampingkan, dibebaskan atau diakhiri melalui instrument 
tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. 

 
  - Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini tidak 

berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara 
apa pun berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, 
maka keabsahan, legalitas, dan dapat dilaksanakannya 
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ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak 
akan dipengaruhi atau dikurangi dalam cara apa pun juga. 

 
  - Para Pihak setuju bahwa tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak 
langsung membuka informasi mengenai dan/atau yang ada 
hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi 
dan dokumen yang terkait, selain kepada (i) penasihat hukum, 
penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; 
dan/atau (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

-  Tidak ada satu Pihak pun yang berhak untuk menuntut ganti 
rugi yang bersifat tidak langsung atau yang merupakan suatu 
konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan 
keuntungan, kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, 
yang diderita Pihak tersebut berkaitan dengan Perjanjian ini 
terlepas dari penyebabnya, termasuk wanprestasi dari Pihak 
lain. 

 
11. PERJANJIAN ASURANSI 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan menggunakan asuransi untuk melindungi harta kekayaan, sebagai 
berikut: 
 
Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan  

 
1. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 100010618100000354 (perpanjangan, no polis sebelumnya: 
100010617100000078) 

 Periode Pertanggungan : 3 Oktober 2018 sampai dengan 3 Oktober 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor, Jl. Letjend S. Parman Kav.22-24, 

Jakarta 
 Obyek Pertanggungan : Pabrik Kabel Communication (Pipa) 
 Letak Pertanggungan : K.I.E.C (Kawasan Industri Estate Cilegon), Jl. Eropa Kav. E-3, 

Cilegon 42435, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami  
 Nilai Pertanggungan : Stok bahan mentah, pekerjaan yang sedang dikerjakan dan 

barang yang selesai dikerjakan dan semua properti lain :                           
Rp 30.000.000.000,- 
Rencana permesinan, pola, cetakan, contoh dan semua 
peralatan pendukung termasuk laboratorium/ peralatan pabrik 
dan semua properti lain : Rp5.200.000.000,- 

 Pengecualian : Resiko sendiri: 2,5% dari total Nilai Pertanggungan 
    
2. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010618090000393 
 Periode Pertanggungan : 1 Juni 2018 sampai dengan 1 Juni 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable Systems  
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Listik 
 Letak Pertanggungan : Kawasan Industri KIEC, Jalan Eropa 2 Kav. E3, Cilegon, Banten, 

42435  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi 
 Nilai Pertanggungan : Rigid Frame Strading Machine USD 223,130.00  
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Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, sepanjang 
Pemilik Dana menjadi anggota Situs, kecuali terjadi hal-hal sebagai 
berikut: 

 
  - Salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan 

pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal 
pengakhiran. 

  
  - Salah satu Pihak melakukan wanprestasi atas Perjanjian ini 

dan/atau Perjanjian Pinjaman, dimana Pihak yang melakukan 
wanprestasi tidak dapat memperbaiki kejadian wanprestasi 
tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah 
diketahuinya kejadian wanprestasi tersebut; atau 

 
  - Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh suatu putusan 

pengadilan yang bersifat tetap (in kracht). 
  

  Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban 
Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini sebelum tanggal 
pengakhiran Perjanjian. 

  
  Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan 

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam 
pengakhiran Perjanjian ini.  

 
Hukum Yang Mengatur dan 
Penyelesaian Sengketa : - Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur berdasarkan hukum 

Negara Republik Indonesia. 
 
  - Para Pihak dengan ini setuju dalam hal terdapat perselisihan 

yang timbul dari Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas atas 
segala hal mengenai keberadaan, keabsahan, efektifitas dan 
pengakhiran hak dan kewajiban Para Pihak, maka Para Pihak 
wajib berusaha untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya suatu pemberitahuan dari salah satu pihak oleh 
pihak lainnya mengenai adanya perselisihan, untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan. 
Dalam hal perselisihan tersbeut tidak dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan 
penyelesaiannya melalui Arbitrase yang akan dilaksanakan di 
Jakarta, pada Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(“BANI”), oleh 3 (tiga) Arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan 
peraturan dan prosedur yang berlaku di BANI. Putusan arbiter 
adalah keputusan yang final, mengikat dan terhadapnya tidak 
diperbolehkan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi. 

 
Lain-lain : - Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini hanya dapat diubah, 

dikesampingkan, dibebaskan atau diakhiri melalui instrument 
tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. 

 
  - Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini tidak 

berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara 
apa pun berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, 
maka keabsahan, legalitas, dan dapat dilaksanakannya 
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ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak 
akan dipengaruhi atau dikurangi dalam cara apa pun juga. 

 
  - Para Pihak setuju bahwa tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak 
langsung membuka informasi mengenai dan/atau yang ada 
hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi 
dan dokumen yang terkait, selain kepada (i) penasihat hukum, 
penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; 
dan/atau (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

-  Tidak ada satu Pihak pun yang berhak untuk menuntut ganti 
rugi yang bersifat tidak langsung atau yang merupakan suatu 
konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan 
keuntungan, kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, 
yang diderita Pihak tersebut berkaitan dengan Perjanjian ini 
terlepas dari penyebabnya, termasuk wanprestasi dari Pihak 
lain. 

 
11. PERJANJIAN ASURANSI 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan menggunakan asuransi untuk melindungi harta kekayaan, sebagai 
berikut: 
 
Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan  

 
1. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 100010618100000354 (perpanjangan, no polis sebelumnya: 
100010617100000078) 

 Periode Pertanggungan : 3 Oktober 2018 sampai dengan 3 Oktober 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor, Jl. Letjend S. Parman Kav.22-24, 

Jakarta 
 Obyek Pertanggungan : Pabrik Kabel Communication (Pipa) 
 Letak Pertanggungan : K.I.E.C (Kawasan Industri Estate Cilegon), Jl. Eropa Kav. E-3, 

Cilegon 42435, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami  
 Nilai Pertanggungan : Stok bahan mentah, pekerjaan yang sedang dikerjakan dan 

barang yang selesai dikerjakan dan semua properti lain :                           
Rp 30.000.000.000,- 
Rencana permesinan, pola, cetakan, contoh dan semua 
peralatan pendukung termasuk laboratorium/ peralatan pabrik 
dan semua properti lain : Rp5.200.000.000,- 

 Pengecualian : Resiko sendiri: 2,5% dari total Nilai Pertanggungan 
    
2. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010618090000393 
 Periode Pertanggungan : 1 Juni 2018 sampai dengan 1 Juni 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable Systems  
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Listik 
 Letak Pertanggungan : Kawasan Industri KIEC, Jalan Eropa 2 Kav. E3, Cilegon, Banten, 

42435  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi 
 Nilai Pertanggungan : Rigid Frame Strading Machine USD 223,130.00  
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 Pengecualian : Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 
2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 

 
3. 

 
Penanggung 

 
: 

 
PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010618100000464 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable System 
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa /Kabel 
 Letak Pertanggungan : Kawasan Industri KIEC, Jl. Eropa 2, Kav. E3, Cilegon, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi  
 Nilai Pertanggungan : 1 Set Stainless Steel Optical Fiber Loose Tube Line                  

USD 890,000.00 
 Pengecualian 

 
: Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 

2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 
 

4. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 106010618120000012 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable Systems 
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan  Pabrik Pipa Plastik 
 Letak Pertanggungan : Krakatau Bandar Samudra Jl. Mayjend S. Parman KM 3, Cilegon, 

Banten, 42445 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami 
 Nilai Pertanggungan : 2 Set Steel Wire Rewinding Machine: USD 35,000.00 

1 Set Tubular Stranding Machine with seven big bearings + spare 
part (include sea freight charge USD 3.500) : USD 272,000.00 
1 Unit Cable Sheating Line USD 94,315.00 

 Pengecualian : Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 
2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 
 

5. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 100151218060000012 
 Periode Pertanggungan : 31 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower Lt. 41 Unit EFG,  Jl. Letjend S. Parman 

Kav.22-24, Palmerah, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Kabel Serat Optik diproduksi di Indonesia 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Moveable Property All Risk 
 Nilai Pertanggungan : IDR 3,039,221,125.00 
 Pengecualian : Splicer: 10% dari klaim, minimum 10.000.000,- per kejadian 

Lainnya: 10% dari klaim, minimum 5.000.000,- per kejadian 
 

6. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 106010618090000121 
 Periode Pertanggungan : 6 September 2018 sampai dengan 6 September 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower Lt. 41, Jl. Letnan jendral  

S. Parman Kav.22-24, Palmerah 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel 
 Letak Pertanggungan : Krakatau Bandar Samudra Jl. Mayjend S. Parman KM 3, 

Cilegon, Banten. 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi 
 Nilai Pertanggungan : Atas Bangunan IDR 6,240,554,000.00 
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 Pengecualian : Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 
2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 
 

7. Penanggung : PT. Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 106010318120000018 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable Systems 
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Plastik 
 Letak Pertanggungan : Krakatau Bandar Samudra Jl. Mayjend S. Parman KM 3, 

Cilegon, Banten, 42445  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Property All Risk 
 Nilai Pertanggungan : 2 Set Steel Wire Rewinding Machine USD   35.000,- 

1 Set Turbular Stranding Machine With Seven Big Bearings + 
Sparepart (Include Sea Freight Charge USD 3,500)             
USD 272,000.00 
1 Unit Cable Sheating Line USD   94,315.00 

 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 
- Huru Hara: 10% dari Klaim minimum : Rp 10.000.000,- 
- Kebakaran 5% dari Klaim atau 0,1% dari Total Nilai     
  Pertanggungan (mana yang lebih tinggi) 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan: 10%   
   dari Klaim, minimum : Rp 10.000.000,- 
- Topan, Badai, Banjir (kerusakan akibat air): 10% dari Klaim,  
   minimum: Rp 25.000.000,- 

    
8. Penanggung : PT. Asuransi Umum BCA 

 Nomor Polis : 011401101800039 
 Periode Pertanggungan : 19 April 2018 sampai dengan 19 April 2019 
 Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU Wisma Millenia QQ PT 

Communication Cable System Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letjend S. Parman 

Kav.22-24 Palmerah Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel 
 Letak Pertanggungan : KIEC (Kawasan Industri Estate Cilegon),  

Jl. Eropa Kav. E-3, Cilegon, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Industrial All Risk 

All risk of physical lost or damage to the insured property from 
any cause (subject to policy exclusion) 

 Nilai Pertanggungan : Section I 
Bangunan Rp 13,490,411,923.00 
Mesin-mesin  Rp 36,727,901,464.00 
Office Inventory Rp   1,322,300,000.00 

   Stock Barang Dagangan Rp 52,231,766,071.00 
 Pengecualian : - Huru Hara: 5% dari Klaim minimum:  

  Rp 5.000.000,- 
- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- Yang ditimbulkan dari angin topan, badai, banjir, kerusakan  
  akibat air, tanah longsor dan lahan surut: 10% dari Klaim,  
  minimum: Rp 10.000.000,- 
- Dalam kasus resiko sendiri: Rp 1.000.000,- per kejadian 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 10% dari kerugian, minimum: Rp 10.000.000,- 
- dampak dari resiko sendiri: Rp 1.000.000,- per kejadian 

 



171170

   

 
190 

 

 Pengecualian : Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 
2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 

 
3. 

 
Penanggung 

 
: 

 
PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010618100000464 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable System 
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa /Kabel 
 Letak Pertanggungan : Kawasan Industri KIEC, Jl. Eropa 2, Kav. E3, Cilegon, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi  
 Nilai Pertanggungan : 1 Set Stainless Steel Optical Fiber Loose Tube Line                  

USD 890,000.00 
 Pengecualian 

 
: Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 

2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 
 

4. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 106010618120000012 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable Systems 
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan  Pabrik Pipa Plastik 
 Letak Pertanggungan : Krakatau Bandar Samudra Jl. Mayjend S. Parman KM 3, Cilegon, 

Banten, 42445 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami 
 Nilai Pertanggungan : 2 Set Steel Wire Rewinding Machine: USD 35,000.00 

1 Set Tubular Stranding Machine with seven big bearings + spare 
part (include sea freight charge USD 3.500) : USD 272,000.00 
1 Unit Cable Sheating Line USD 94,315.00 

 Pengecualian : Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 
2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 
 

5. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 100151218060000012 
 Periode Pertanggungan : 31 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower Lt. 41 Unit EFG,  Jl. Letjend S. Parman 

Kav.22-24, Palmerah, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Kabel Serat Optik diproduksi di Indonesia 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Moveable Property All Risk 
 Nilai Pertanggungan : IDR 3,039,221,125.00 
 Pengecualian : Splicer: 10% dari klaim, minimum 10.000.000,- per kejadian 

Lainnya: 10% dari klaim, minimum 5.000.000,- per kejadian 
 

6. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 106010618090000121 
 Periode Pertanggungan : 6 September 2018 sampai dengan 6 September 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower Lt. 41, Jl. Letnan jendral  

S. Parman Kav.22-24, Palmerah 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel 
 Letak Pertanggungan : Krakatau Bandar Samudra Jl. Mayjend S. Parman KM 3, 

Cilegon, Banten. 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi 
 Nilai Pertanggungan : Atas Bangunan IDR 6,240,554,000.00 
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 Pengecualian : Gempa bumi, ledakan gunung berapi dan tsunami (properti): 
2,5% dari jumlah Nilai Pertanggungan 
 

7. Penanggung : PT. Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 106010318120000018 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable Systems 
 Alamat Tertanggung : Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Plastik 
 Letak Pertanggungan : Krakatau Bandar Samudra Jl. Mayjend S. Parman KM 3, 

Cilegon, Banten, 42445  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Property All Risk 
 Nilai Pertanggungan : 2 Set Steel Wire Rewinding Machine USD   35.000,- 

1 Set Turbular Stranding Machine With Seven Big Bearings + 
Sparepart (Include Sea Freight Charge USD 3,500)             
USD 272,000.00 
1 Unit Cable Sheating Line USD   94,315.00 

 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 
- Huru Hara: 10% dari Klaim minimum : Rp 10.000.000,- 
- Kebakaran 5% dari Klaim atau 0,1% dari Total Nilai     
  Pertanggungan (mana yang lebih tinggi) 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan: 10%   
   dari Klaim, minimum : Rp 10.000.000,- 
- Topan, Badai, Banjir (kerusakan akibat air): 10% dari Klaim,  
   minimum: Rp 25.000.000,- 

    
8. Penanggung : PT. Asuransi Umum BCA 

 Nomor Polis : 011401101800039 
 Periode Pertanggungan : 19 April 2018 sampai dengan 19 April 2019 
 Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU Wisma Millenia QQ PT 

Communication Cable System Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letjend S. Parman 

Kav.22-24 Palmerah Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel 
 Letak Pertanggungan : KIEC (Kawasan Industri Estate Cilegon),  

Jl. Eropa Kav. E-3, Cilegon, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Industrial All Risk 

All risk of physical lost or damage to the insured property from 
any cause (subject to policy exclusion) 

 Nilai Pertanggungan : Section I 
Bangunan Rp 13,490,411,923.00 
Mesin-mesin  Rp 36,727,901,464.00 
Office Inventory Rp   1,322,300,000.00 

   Stock Barang Dagangan Rp 52,231,766,071.00 
 Pengecualian : - Huru Hara: 5% dari Klaim minimum:  

  Rp 5.000.000,- 
- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- Yang ditimbulkan dari angin topan, badai, banjir, kerusakan  
  akibat air, tanah longsor dan lahan surut: 10% dari Klaim,  
  minimum: Rp 10.000.000,- 
- Dalam kasus resiko sendiri: Rp 1.000.000,- per kejadian 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 10% dari kerugian, minimum: Rp 10.000.000,- 
- dampak dari resiko sendiri: Rp 1.000.000,- per kejadian 
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9. Penanggung : PT. Asuransi Umum BCA 
 Nomor Polis : 011401221800042 (perpanjangan dari nomor polis 

sebelumnya: 011401221700072) 
 Periode Pertanggungan : 19 April 2018 sampai dengan 19 April 2019 
 Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU Wisma Millenia QQ PT 

Communication Cable System Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letjen S. Parman 

Kav.22-24 Palmerah Jakarta Barat, 111480 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel 
 Letak Pertanggungan : KIEC (Kawasan Industri Estate Cilegon), Jl. Eropa Kav. E-3, 

Cilegon, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi 
 Nilai Pertanggungan : Bangunan Rp 13,490,411,923.00 

Mesin-mesin Rp 36,727,901,464.00 
Inventory Rp   1,322,300,000.00 

   Stok Barang Dagangan Rp 52,231,766,071.00 
 Pengecualian : Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami: 2,5% dari 

jumlah Nilai Pertanggungan 
10. Penanggung : PT AXA Insurance Indonesia 

 Nomor Polis : APG 00293399 Group Personal Accident 
 Periode Pertanggungan : 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower Lt. 41 Jl. Letjen S Parman Kav.22-24 

Palmerah Jakarta Barat 11480 Indonesia 
 Objek Pertanggungan : Orang dalam daftar yang tercantum 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kecelakaan Personal Grup 
 Nilai Pertanggungan : Kematian karena Kecelakaan Rp 5,850,000,000.00 

Cacat Permanen Rp 5,850,000,000.00 
Biaya Pengobatan Rp    585,000,000.00 

    
11. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010318090000652 
 Periode Pertanggungan : 01 Juni 2018 s/d 01 Juni 2019 
 Tertanggung : PT. Bank Mayora QQ PT. Communication Cable Systems   
 Alamat Tertanggung : JL. Tomang Raya Kav.21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Plastik 
 Lokasi Risiko 

 
: Kawasan Industri KIEC, 

Jl. Eropa 2 Kav. E3, Cilegon, Banten, 42435 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Plastik 
 Risiko Sendiri : Fire, Lightning, Explosion, Impact of Aircraft and Smoke 

(FLEXAS) 
 Nilai Pertanggungan : On machinery: rigid frame striding machine  

USD 223,130.00 
 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: 5% dari Klaim atau 0,1% dari Total Nilai  
  Pertanggungan 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan:  
  10% dari Klaim, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Topan, Badai, Banjir (kerusakan akibat air): 10% dari  
  Klaim, minimum: Rp 25.000.000,- 

    
12. Penanggung : PT Asuransi Allianz 

 Nomor Polis : JKT01-G-1512-03F0003161 
 Periode Pertanggungan : 23 Desember 2018 s/d 23 Desember 2019 
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 Tertanggung : PT Communication Cable System IND.  
 Objek Pertanggungan : Rumah kediaman 
 Lokasi Risiko 

 
 

: Perum Taman Cilegon Indah 
Cluster Helikonia C-07 No. 22 RT. 001/RW. 05 
Sukmajaya – Jombang 
Cilegon 

 Jenis Pertanggungan : All Risk Insurance 
 Nilai Pertanggungan : Rp 525,000,000.00 
 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan: 10%  
  dari Klaim, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Huru hara: 10% dari Klaim, minimum: Rp 15.000.000,- 
- Dampak dari kendaraan: Rp 1.000.000,- 
- Banjir (kerusakan akibat air), tanah longsor: 10% dari Klaim 

   - Pencurian dan lainnya: Rp 1.000.000,- 
 

13. Penanggung : PT Asuransi Allianz 
 Nomor Polis : JKT01-G-1712-01F0007862 
 Periode Pertanggungan : 23 Desember 2018 s/d 23 Desember 2019 
 Tertanggung : Communication Cable System Indonesia, PT.   
 Objek Pertanggungan : Rumah kediaman 
 Lokasi Risiko 

 
 

: Perum. Taman Cilegon Indah 
Cluster Helikonia C-07 No. 20 RT/RW 001/05 
Sukmajaya – Jombang,  
Cilegon 

 Jenis Pertanggungan : All Risk Insurance 
 Nilai Pertanggungan : Rp 280,000,000.00 
 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan: 10%  
   dari Klaim, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Huru hara: 10% dari Klaim, minimum: Rp 15.000.000,- 
- Dampak dari kendaraan: Rp 1.000.000,- 
- Banjir (kerusakan akibat air), tanah longsor: 10% dari Klaim 

   - Pencurian dan lainnya: Rp 1.000.000,- 
 

    
14. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 100010318100000555  
(No. Polis sebelumnya: 100010317100000315) 

 Periode Pertanggungan : 03 October 2018 sampai dengan 03 October 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia   
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor, Jl. Letjen. S. Parman Kav 22-24, 

Jakarta 11480 
 Objek Pertanggungan 

 
 

: Pabrik pipa listrik, lokasi risiko di Kawasan Industri K.I.E.C. 
(Kawasan Industri Estate Cilegon), Jl. Eropa, Kav. E-3, 
Cilegon 42435, Banten 

 Jenis Pertanggungan : Property all risk 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Stok bahan baku yang Rp 30,000,000,000.00 
sedang dikerjakan, barang jadi dan properti lainnya    
Dalam mesin, pola, cetakan, model Rp 5,200,000,000.00 
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9. Penanggung : PT. Asuransi Umum BCA 
 Nomor Polis : 011401221800042 (perpanjangan dari nomor polis 

sebelumnya: 011401221700072) 
 Periode Pertanggungan : 19 April 2018 sampai dengan 19 April 2019 
 Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU Wisma Millenia QQ PT 

Communication Cable System Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor Unit EFG, Jl. Letjen S. Parman 

Kav.22-24 Palmerah Jakarta Barat, 111480 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel 
 Letak Pertanggungan : KIEC (Kawasan Industri Estate Cilegon), Jl. Eropa Kav. E-3, 

Cilegon, Banten  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Gempa Bumi 
 Nilai Pertanggungan : Bangunan Rp 13,490,411,923.00 

Mesin-mesin Rp 36,727,901,464.00 
Inventory Rp   1,322,300,000.00 

   Stok Barang Dagangan Rp 52,231,766,071.00 
 Pengecualian : Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami: 2,5% dari 

jumlah Nilai Pertanggungan 
10. Penanggung : PT AXA Insurance Indonesia 

 Nomor Polis : APG 00293399 Group Personal Accident 
 Periode Pertanggungan : 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower Lt. 41 Jl. Letjen S Parman Kav.22-24 

Palmerah Jakarta Barat 11480 Indonesia 
 Objek Pertanggungan : Orang dalam daftar yang tercantum 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kecelakaan Personal Grup 
 Nilai Pertanggungan : Kematian karena Kecelakaan Rp 5,850,000,000.00 

Cacat Permanen Rp 5,850,000,000.00 
Biaya Pengobatan Rp    585,000,000.00 

    
11. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010318090000652 
 Periode Pertanggungan : 01 Juni 2018 s/d 01 Juni 2019 
 Tertanggung : PT. Bank Mayora QQ PT. Communication Cable Systems   
 Alamat Tertanggung : JL. Tomang Raya Kav.21-23, Jakarta Barat 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Plastik 
 Lokasi Risiko 

 
: Kawasan Industri KIEC, 

Jl. Eropa 2 Kav. E3, Cilegon, Banten, 42435 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Pipa Plastik 
 Risiko Sendiri : Fire, Lightning, Explosion, Impact of Aircraft and Smoke 

(FLEXAS) 
 Nilai Pertanggungan : On machinery: rigid frame striding machine  

USD 223,130.00 
 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: 5% dari Klaim atau 0,1% dari Total Nilai  
  Pertanggungan 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan:  
  10% dari Klaim, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Topan, Badai, Banjir (kerusakan akibat air): 10% dari  
  Klaim, minimum: Rp 25.000.000,- 

    
12. Penanggung : PT Asuransi Allianz 

 Nomor Polis : JKT01-G-1512-03F0003161 
 Periode Pertanggungan : 23 Desember 2018 s/d 23 Desember 2019 
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 Tertanggung : PT Communication Cable System IND.  
 Objek Pertanggungan : Rumah kediaman 
 Lokasi Risiko 

 
 

: Perum Taman Cilegon Indah 
Cluster Helikonia C-07 No. 22 RT. 001/RW. 05 
Sukmajaya – Jombang 
Cilegon 

 Jenis Pertanggungan : All Risk Insurance 
 Nilai Pertanggungan : Rp 525,000,000.00 
 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan: 10%  
  dari Klaim, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Huru hara: 10% dari Klaim, minimum: Rp 15.000.000,- 
- Dampak dari kendaraan: Rp 1.000.000,- 
- Banjir (kerusakan akibat air), tanah longsor: 10% dari Klaim 

   - Pencurian dan lainnya: Rp 1.000.000,- 
 

13. Penanggung : PT Asuransi Allianz 
 Nomor Polis : JKT01-G-1712-01F0007862 
 Periode Pertanggungan : 23 Desember 2018 s/d 23 Desember 2019 
 Tertanggung : Communication Cable System Indonesia, PT.   
 Objek Pertanggungan : Rumah kediaman 
 Lokasi Risiko 

 
 

: Perum. Taman Cilegon Indah 
Cluster Helikonia C-07 No. 20 RT/RW 001/05 
Sukmajaya – Jombang,  
Cilegon 

 Jenis Pertanggungan : All Risk Insurance 
 Nilai Pertanggungan : Rp 280,000,000.00 
 Pengecualian : Resiko sendiri terhadap: 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- Lain-lain Rp 2.500.000,- 
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Kerusakan: 10%  
   dari Klaim, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Huru hara: 10% dari Klaim, minimum: Rp 15.000.000,- 
- Dampak dari kendaraan: Rp 1.000.000,- 
- Banjir (kerusakan akibat air), tanah longsor: 10% dari Klaim 

   - Pencurian dan lainnya: Rp 1.000.000,- 
 

    
14. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 100010318100000555  
(No. Polis sebelumnya: 100010317100000315) 

 Periode Pertanggungan : 03 October 2018 sampai dengan 03 October 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia   
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower 41st Floor, Jl. Letjen. S. Parman Kav 22-24, 

Jakarta 11480 
 Objek Pertanggungan 

 
 

: Pabrik pipa listrik, lokasi risiko di Kawasan Industri K.I.E.C. 
(Kawasan Industri Estate Cilegon), Jl. Eropa, Kav. E-3, 
Cilegon 42435, Banten 

 Jenis Pertanggungan : Property all risk 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Stok bahan baku yang Rp 30,000,000,000.00 
sedang dikerjakan, barang jadi dan properti lainnya    
Dalam mesin, pola, cetakan, model Rp 5,200,000,000.00 
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dan semua peralatan pendukung termasuk laboratorium / 
bengkel dan properti lainnya                 

 Pengecualian : - Huru Hara: 5% dari Klaim minimum: Rp 5.000.000,- 
- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- pencurian dan lainnya: Rp 1.000.000,- 
- Akibat kendaraan: Rp 1.000.000,- 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 5% dari kerugian, minimum: Rp 5.000.000,- 
- Tanah longsor, akibat air, badai, angin ribut: 10% dari klaim 
 

    
15. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010318080000489 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 s/d 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable System   
 Alamat Tertanggung : Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta 
 Objek Pertanggungan 

 
: Pabrik pipa/kabel, Lokasi Risiko di Kawasan Industri KIEC, 

Jl. Eropa 2 Kav. E3, Cilegon, Banten 
 Jenis Pertanggungan : Property all risk 
 Nilai Pertanggungan : 

 
1 Set Stainless Steel Optical Fiber LooseTube Line           
USD 890,000.00                   

 Pengecualian : - Huru Hara: 10% dari Klaim minimum: Rp 10.000.000,- 
- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: 0,1% dari jumlah Nilai Pertanggungan atau  
  5% dari klaim (yang mana lebih tinggi) 
- Lainnya (property): Rp 2.500.000,- 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 5% dari kerugian, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Tanah longsor, akibat air, badai, angin ribut: 10% dari klaim,  
  minimum Rp 25.000.000,- 

    
16. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010318090000264 
 Periode Pertanggungan : 06 September 2018 s/d 06 September 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems   
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower lantai 41st Floor, Jl. Letrjend. S. Parman 

Kav. 22-24, Palmerah 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel Lokasi Risiko di Krakatau Bandar Samudra 

Jl. Mayjend S.Parman KM.3, Cilegon, Banten 
 Jenis Pertanggungan : Property all risk 
 Nilai Pertanggungan : Atas Bangunan Rp 6,240,554,000.00 
 Pengecualian : - Huru Hara: 10% dari Klaim minimum: Rp 10.000.000,- 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: 0,1% dari jumlah Nilai Pertanggungan atau  
  5% dari klaim 
- Lainnya (property): Rp 2.500.000,- 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 5% dari kerugian, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Tanah longsor, akibat air, badai, angin ribut: 10% dari klaim, 

minimum Rp 25.000.000,- 
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Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor 
 

1. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218080000199 
 Periode Pertanggungan : 1 Agustus 2018 sampai dengan 1 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24 

Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Honda/ Mobilio 1.5 E / 2014 
 Nomor Polisi : B 1175 SSI 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : Kendaraan Bermotor/Casco Rp 126.000.000,- 

Jaminan Tambahan 
Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga Rp  75.000.000,- 
Kecelakaan diri Pengemudi Rp  10.000.000,- 
Kecelakaan diri Penumpang Rp  10.000.000,- 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 
 

 Endorsement   
    
 Nomor Endorsemen : 1 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio/2014 
 Nomor Polisi : B 1175 SII 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/Casco  Rp 126.000.000,- 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi   Rp   10.000.000,-  
Kecelakaan Diri Penumpang  Rp   10.000.000,- 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga  Rp   75.000.000,- 
 

2. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218080000202 
 Periode Pertanggungan : 1 Agustus 2018 sampai dengan 1 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24 

Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio/2014 
 Nomor Polisi : B 1162 SSI 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/Casco Rp 126,000,000.00   
Tanggung Jawab Hukum Pihak ke 3  Rp   75,000,000.00 
Kecelakaan diri Pengemudi  Rp   10,000,000.00 
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dan semua peralatan pendukung termasuk laboratorium / 
bengkel dan properti lainnya                 

 Pengecualian : - Huru Hara: 5% dari Klaim minimum: Rp 5.000.000,- 
- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: tidak ditanggung 
- pencurian dan lainnya: Rp 1.000.000,- 
- Akibat kendaraan: Rp 1.000.000,- 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 5% dari kerugian, minimum: Rp 5.000.000,- 
- Tanah longsor, akibat air, badai, angin ribut: 10% dari klaim 
 

    
15. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010318080000489 
 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2018 s/d 10 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Bank Mayora QQ PT Communication Cable System   
 Alamat Tertanggung : Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta 
 Objek Pertanggungan 

 
: Pabrik pipa/kabel, Lokasi Risiko di Kawasan Industri KIEC, 

Jl. Eropa 2 Kav. E3, Cilegon, Banten 
 Jenis Pertanggungan : Property all risk 
 Nilai Pertanggungan : 

 
1 Set Stainless Steel Optical Fiber LooseTube Line           
USD 890,000.00                   

 Pengecualian : - Huru Hara: 10% dari Klaim minimum: Rp 10.000.000,- 
- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: 0,1% dari jumlah Nilai Pertanggungan atau  
  5% dari klaim (yang mana lebih tinggi) 
- Lainnya (property): Rp 2.500.000,- 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 5% dari kerugian, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Tanah longsor, akibat air, badai, angin ribut: 10% dari klaim,  
  minimum Rp 25.000.000,- 

    
16. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 106010318090000264 
 Periode Pertanggungan : 06 September 2018 s/d 06 September 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems   
 Alamat Tertanggung : Grand Slipi Tower lantai 41st Floor, Jl. Letrjend. S. Parman 

Kav. 22-24, Palmerah 
 Objek Pertanggungan : Pabrik Kabel Lokasi Risiko di Krakatau Bandar Samudra 

Jl. Mayjend S.Parman KM.3, Cilegon, Banten 
 Jenis Pertanggungan : Property all risk 
 Nilai Pertanggungan : Atas Bangunan Rp 6,240,554,000.00 
 Pengecualian : - Huru Hara: 10% dari Klaim minimum: Rp 10.000.000,- 

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat  
  terbang, asap: 0,1% dari jumlah Nilai Pertanggungan atau  
  5% dari klaim 
- Lainnya (property): Rp 2.500.000,- 
- Akibat kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan  
  kerusakan: 5% dari kerugian, minimum: Rp 10.000.000,- 
- Tanah longsor, akibat air, badai, angin ribut: 10% dari klaim, 

minimum Rp 25.000.000,- 
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Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor 
 

1. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218080000199 
 Periode Pertanggungan : 1 Agustus 2018 sampai dengan 1 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia 
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24 

Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Honda/ Mobilio 1.5 E / 2014 
 Nomor Polisi : B 1175 SSI 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : Kendaraan Bermotor/Casco Rp 126.000.000,- 

Jaminan Tambahan 
Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga Rp  75.000.000,- 
Kecelakaan diri Pengemudi Rp  10.000.000,- 
Kecelakaan diri Penumpang Rp  10.000.000,- 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 
 

 Endorsement   
    
 Nomor Endorsemen : 1 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio/2014 
 Nomor Polisi : B 1175 SII 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/Casco  Rp 126.000.000,- 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi   Rp   10.000.000,-  
Kecelakaan Diri Penumpang  Rp   10.000.000,- 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga  Rp   75.000.000,- 
 

2. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218080000202 
 Periode Pertanggungan : 1 Agustus 2018 sampai dengan 1 Agustus 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24 

Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio/2014 
 Nomor Polisi : B 1162 SSI 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/Casco Rp 126,000,000.00   
Tanggung Jawab Hukum Pihak ke 3  Rp   75,000,000.00 
Kecelakaan diri Pengemudi  Rp   10,000,000.00 
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Kecelakaan diri Penumpang                        Rp  10,000,000.00 
 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 

- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 

 
3. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 184020217100000374 
 Periode Pertanggungan : 14 Oktober 2017 sampai dengan 13 oktober 2020 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24, 

Palmerah, Palmerah, Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Toyota/ Kijang Inova/2017 
 Nomor Polisi : B 2898 BOZ 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
(14 Oktober 2017- 14 Oktober 2018) Rp 344,700,000.00  
(14 Oktober 2018- 14 Oktober 2019) Rp 292,995,000.00  
(14 Oktober 2019-14 Oktober 2020) Rp 241,290,000.00  
(14 Oktober 2017- 14 Oktober 2020) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak ke 3         Rp   75,000,000.00 
Kecelakaan diri Pengemudi                       Rp   10,000,000.00 
Kecelakaan diri Penumpang                      Rp   10,000,000.00 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 

 
4. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 184020217100000385 
 Periode Pertanggungan : 6 Oktober 2017 sampai dengan 6 oktober 2020 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24 

Palmerah, Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Suzuki Ertiga New 1,4 MC DX AT/2017 
 Nomor Polisi : B 2683 BOX 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 

   

 
197 

 

 Nilai Pertanggungan : 
 

(6 Oktober 2017- 6 Oktober 2018)            Rp 186,000,000.00 
(6 Oktober 2018- 6 Oktober 2019)            Rp 167,400,000.00 
(6 Oktober 2019- 6 Oktober 2020)            Rp 148,800,000.00  
(6 Oktober 2017- 6 Oktober 2020) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak ke 3 Rp  75,000,000.00 
Kecelakaan diri Pengemudi Rp  10,000,000.00 
Kecelakaan diri Penumpang Rp  10,000,000.00 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 

 
5. Penanggung : PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk 

 Nomor Polis : 04002021500015-000910 
 Periode Pertanggungan : 14 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2019 
 Tertanggung : PT Maybank Indonesia Finance QQ Communication Cable Systems 

Indonesia PT 
 Alamat Tertanggung : Wisma Eka Jiwa LT. 10 JL. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730 
 Merk Mobil/Tahun : Honda/Mobilio E CVT/2016 
 Nomor Polisi : TBA 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : Motor Vehicle (CASCO)  Rp 205,500,000.00  

TPL  Rp   10,000,000.00 
Jaminan Tambahan Rp   10,000,000.00 

 Pengecualian 
 

: Keseluruhan Rp 300.000,- per kejadian 

    
6. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 184020618120000199 
 Periode Pertanggungan : 22 Desember 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24, 

RT/RW 01/04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Jakarta  
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio 1,5 CVT/2015 
 Nomor Polisi : B 2716 SFY 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor Rp 150,000,000.00 
Perlengkapan Tambahan   Rp 0 

 Pengecualian 
 

: Keseluruhan Rp 300.000,- per kejadian 

 
7. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : (belum diperoleh Perseroan. Perseroan baru menerima Polis 
Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (tanpa nomor)) 

 Periode Pertanggungan : 01 April 2019 s/d 01 April 2020 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
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Kecelakaan diri Penumpang                        Rp  10,000,000.00 
 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 

- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 

 
3. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 184020217100000374 
 Periode Pertanggungan : 14 Oktober 2017 sampai dengan 13 oktober 2020 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24, 

Palmerah, Palmerah, Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Toyota/ Kijang Inova/2017 
 Nomor Polisi : B 2898 BOZ 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
(14 Oktober 2017- 14 Oktober 2018) Rp 344,700,000.00  
(14 Oktober 2018- 14 Oktober 2019) Rp 292,995,000.00  
(14 Oktober 2019-14 Oktober 2020) Rp 241,290,000.00  
(14 Oktober 2017- 14 Oktober 2020) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak ke 3         Rp   75,000,000.00 
Kecelakaan diri Pengemudi                       Rp   10,000,000.00 
Kecelakaan diri Penumpang                      Rp   10,000,000.00 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 

 
4. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 184020217100000385 
 Periode Pertanggungan : 6 Oktober 2017 sampai dengan 6 oktober 2020 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24 

Palmerah, Jakarta Barat 
 Merk Mobil/Tahun : Suzuki Ertiga New 1,4 MC DX AT/2017 
 Nomor Polisi : B 2683 BOX 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
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 Nilai Pertanggungan : 
 

(6 Oktober 2017- 6 Oktober 2018)            Rp 186,000,000.00 
(6 Oktober 2018- 6 Oktober 2019)            Rp 167,400,000.00 
(6 Oktober 2019- 6 Oktober 2020)            Rp 148,800,000.00  
(6 Oktober 2017- 6 Oktober 2020) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak ke 3 Rp  75,000,000.00 
Kecelakaan diri Pengemudi Rp  10,000,000.00 
Kecelakaan diri Penumpang Rp  10,000,000.00 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
  kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 

 
5. Penanggung : PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk 

 Nomor Polis : 04002021500015-000910 
 Periode Pertanggungan : 14 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2019 
 Tertanggung : PT Maybank Indonesia Finance QQ Communication Cable Systems 

Indonesia PT 
 Alamat Tertanggung : Wisma Eka Jiwa LT. 10 JL. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730 
 Merk Mobil/Tahun : Honda/Mobilio E CVT/2016 
 Nomor Polisi : TBA 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : Motor Vehicle (CASCO)  Rp 205,500,000.00  

TPL  Rp   10,000,000.00 
Jaminan Tambahan Rp   10,000,000.00 

 Pengecualian 
 

: Keseluruhan Rp 300.000,- per kejadian 

    
6. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : 184020618120000199 
 Periode Pertanggungan : 22 Desember 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower LT. 41, Jl. Letjen S. Parman kav. 22-24, 

RT/RW 01/04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Jakarta  
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio 1,5 CVT/2015 
 Nomor Polisi : B 2716 SFY 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor Rp 150,000,000.00 
Perlengkapan Tambahan   Rp 0 

 Pengecualian 
 

: Keseluruhan Rp 300.000,- per kejadian 

 
7. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 

 Nomor Polis : (belum diperoleh Perseroan. Perseroan baru menerima Polis 
Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (tanpa nomor)) 

 Periode Pertanggungan : 01 April 2019 s/d 01 April 2020 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
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 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower Lt. 41 Jl. Letjen S. Parman Kav 22 – 24 
RT 01 RW 04 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta 
11480 

 Merk Mobil Tahun : Honda Brio 1.2 E/2015 
 Nomor Polisi : B 2762 SKH 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Rp 126.000.000,-  

 Pengecualian 
 

: Tidak berlaku apabila kendaraan berada di rumah/ tempat tinggal 
dan mengalami kerusakan berat 

 
8. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218080000213 
 Periode Pertanggungan : 01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower Lt. 41, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, 

Palmerah, Jakarta Barat. 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio 1,5E M/T/2018 
 Nomor Polisi : B 9999 XX  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/ Casco Rp 201,000,000.00 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi Rp   10,000,000.00 
Kecelakaan Diri Penumpang Rp   10,000,000.00 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga                Rp   75,000,000.00 

    
    
 Endorsemen   
    
 Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Endorsemen : 1 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio/2018 
 Nomor Polisi (interest 

insured) 
: B 2846 BZY 

 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/ Casco Rp 201,000,000.00 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi Rp   10,000,000.00 
Kecelakaan Diri Penumpang Rp   10,000,000.00 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp   75,000,000.00 

 

9. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218070000347 
 Periode Pertanggungan : 04 Juli 2018 s/d 04 Juli 2021 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower Lt. 41, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 

Palmerah, Jakarta Barat. 
 Merk Mobil/Tahun : Mitsubishi Xpander 1,5 L EXC 4X2 AT/2018 
 Nomor Polisi : B 2221 BZS 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
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 Nilai Pertanggungan : 
 

Kendaraan Bermotor/ Casco                             Rp 227,950,000.00 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi                   IDR 10,000,000.00 
Kecelakaan Diri Penumpang                              IDR 10,000,000.00 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga              IDR 75,000,000.00 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
   kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 
 

Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi di atas cukup untuk mengganti aset yang diasuransikan 
dan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan aset yang 
diasuransikan dan dipertanggungkan tersebut. 
 
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Asuransi Central Asia; PT Bess 
Central Insurance; dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 
 
12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN 
 
Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara 
pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan  maupun 
ditempat lainnya. Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan 
sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 
Perseroan maupun tempat lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan, anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun. 
 
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 

 
1. TINJAUAN UMUM 
 
CCSI adalah perusahan manufaktur serat fiber optik kabel yang telah beroperasi sejak tahun 1996. Di tahun-tahun 
pertama Perseroan mendukung proyek-proyek yang dikerjakan oleh Siemens AG divisi konstruksi. Dalam tahun-tahun 
selanjutnya Perseroan mulai mengenalkan produk-produk Perseroan kepada operator-operator telekomunikasi. 
Kemudian perseroan juga memasarkan produk ke industri minyak dan gas. Saat ini Perseroan  diperkirakan memiliki 
15% pangsa pasar. Lokasi pabrik Perseroan terletak di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Jalan Eropa II Kav 
E3/1, E3/2-1, E3/2-2, Kelurahan Kotasari, kecamatan Grogol Kota, Cilegon, Banten. 
 
Perseroan bergerak dalam produksi kabel telekomunikasi, kabel fibre optics, dan menyediakan berbagai jasa instalasi 
dan reparasi yang berhubungan dengan kabel telekomunikasi dan internet. Perseroan dikenal sebagai produsen kabel 
fibre optics yang berkualitas tinggi serta berstandar internasional. Perseroan juga dikenal sebagai perusahaan 
pertama yang mampu memproduksi kabel sub-marine atau kabel bawah laut di Indonesia. Saat ini kapasitas 
Perseroan dalam memproduksi kabel optik adalah sepanjang 1.600.000 fiber-kilometer per tahun. Perseroan memiliki 
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 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower Lt. 41 Jl. Letjen S. Parman Kav 22 – 24 
RT 01 RW 04 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta 
11480 

 Merk Mobil Tahun : Honda Brio 1.2 E/2015 
 Nomor Polisi : B 2762 SKH 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Rp 126.000.000,-  

 Pengecualian 
 

: Tidak berlaku apabila kendaraan berada di rumah/ tempat tinggal 
dan mengalami kerusakan berat 

 
8. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218080000213 
 Periode Pertanggungan : 01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower Lt. 41, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, 

Palmerah, Jakarta Barat. 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio 1,5E M/T/2018 
 Nomor Polisi : B 9999 XX  
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/ Casco Rp 201,000,000.00 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi Rp   10,000,000.00 
Kecelakaan Diri Penumpang Rp   10,000,000.00 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga                Rp   75,000,000.00 

    
    
 Endorsemen   
    
 Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Endorsemen : 1 
 Merk Mobil/Tahun : Honda Mobilio/2018 
 Nomor Polisi (interest 

insured) 
: B 2846 BZY 

 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
 Nilai Pertanggungan : 

 
Kendaraan Bermotor/ Casco Rp 201,000,000.00 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi Rp   10,000,000.00 
Kecelakaan Diri Penumpang Rp   10,000,000.00 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp   75,000,000.00 

 

9. Penanggung : PT Asuransi Central Asia 
 Nomor Polis : 184020218070000347 
 Periode Pertanggungan : 04 Juli 2018 s/d 04 Juli 2021 
 Tertanggung : PT Communication Cable Systems Indonesia  
 Alamat Tertanggung : Gedung Grand Slipi Tower Lt. 41, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 

Palmerah, Jakarta Barat. 
 Merk Mobil/Tahun : Mitsubishi Xpander 1,5 L EXC 4X2 AT/2018 
 Nomor Polisi : B 2221 BZS 
 Jenis Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 
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 Nilai Pertanggungan : 
 

Kendaraan Bermotor/ Casco                             Rp 227,950,000.00 
(termasuk perlengkapan tambahan jika ada)  
Kecelakaan Diri Pengemudi                   IDR 10,000,000.00 
Kecelakaan Diri Penumpang                              IDR 10,000,000.00 
perorang (max 4 orang) 
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga              IDR 75,000,000.00 

 Pengecualian : - Keseluruhan: Rp 300.000,- per kejadian 
- Gempa bumi, ledakan gunung berapi, tsunami: 10% dari klaim  
  minimum 1.000.000,- per kejadian 
- Pencurian pada Parkir Valet: 10% dari klaim minimum 1.000.000,-  
  per kejadian 
- Kecelakaan diri pengemudi: tidak ditanggung 
- Kecelakaan diri penumpang: tidak ditanggung 

   - Kerusuhan, penyerangan dan huru hara: 10% dari klaim minimum  
  500.000,- per kejadian 
- Terorisme dan sabotase: 10% dari klaim minimum 500.000,- per  
   kejadian 
- Serangan pihak ketiga: tidak ditanggung 
- Topan, badai, banjir, kerusakan karena air: 10% dari klaim  
  minimum 500.000,- per kejadian 
 

Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi di atas cukup untuk mengganti aset yang diasuransikan 
dan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan aset yang 
diasuransikan dan dipertanggungkan tersebut. 
 
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Asuransi Central Asia; PT Bess 
Central Insurance; dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 
 
12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN 
 
Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara 
pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan  maupun 
ditempat lainnya. Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan 
sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 
Perseroan maupun tempat lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan, anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun. 
 
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 

 
1. TINJAUAN UMUM 
 
CCSI adalah perusahan manufaktur serat fiber optik kabel yang telah beroperasi sejak tahun 1996. Di tahun-tahun 
pertama Perseroan mendukung proyek-proyek yang dikerjakan oleh Siemens AG divisi konstruksi. Dalam tahun-tahun 
selanjutnya Perseroan mulai mengenalkan produk-produk Perseroan kepada operator-operator telekomunikasi. 
Kemudian perseroan juga memasarkan produk ke industri minyak dan gas. Saat ini Perseroan  diperkirakan memiliki 
15% pangsa pasar. Lokasi pabrik Perseroan terletak di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Jalan Eropa II Kav 
E3/1, E3/2-1, E3/2-2, Kelurahan Kotasari, kecamatan Grogol Kota, Cilegon, Banten. 
 
Perseroan bergerak dalam produksi kabel telekomunikasi, kabel fibre optics, dan menyediakan berbagai jasa instalasi 
dan reparasi yang berhubungan dengan kabel telekomunikasi dan internet. Perseroan dikenal sebagai produsen kabel 
fibre optics yang berkualitas tinggi serta berstandar internasional. Perseroan juga dikenal sebagai perusahaan 
pertama yang mampu memproduksi kabel sub-marine atau kabel bawah laut di Indonesia. Saat ini kapasitas 
Perseroan dalam memproduksi kabel optik adalah sepanjang 1.600.000 fiber-kilometer per tahun. Perseroan memiliki 



180

   

 
200 

 

dua (2) fasilitas produksi seluas 25.000 m2 di Krakatau Industrial Estate,Cilegon  dan 2.800 m2  di Pelabuhan Krakatau 
Bandar Samudera. Perseroan tidak memiliki cabang. 
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu: 
Untuk menjadi produsen kabel serat optik terkemuka di lndonesia dan pipa plastik untuk tujuan khusus, yang dapat 
memberikan nilai kepada pemegang saham dan karyawan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan 
dalam bekerja serta mencegah pencemaran lingkungan. 
 
Dalam menjalankan visinya, Perseroan menetapkan misi ke depan sebagai berikut: 
Untuk mendukung teknologi komunikasi dan infrastruktur dengan menyediakan produk berkualitas tinggi, kinerja 
tinggi, pelayanan terbaik dan biaya yang kompetitif untuk para pelanggan. 
 
Manajemen Perseroan dengan ini berkomitmen untuk menjalankan kebijakan mutu, kesehatan, keselamatan & 
lingkungan, sebagai berikut: 

 Memenuhi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 
 Mengurangi insiden, mencegah cedera, penyakit dan menjaga lingkungan termasuk mencegah pencemaran 

lingkungan. 
 Memberikan produk yang berkualitas tinggi dan kinerja yang tinggi, termasuk pengiriman tepat waktu dan 

biaya yang kompetitif. 
 Memenuhi peraturan dan persyaratan lainnya dengan sistem manajemen QHSE. 
 Secara berkelanjutan melakukan peningkatan performa dan efektivitas terhadap sistem manajemen QHSE. 

 
Kebijakan QHSE dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja dibawah kendali Perseroan dengan maksud 
agar mereka mengetahui kewajiban keselamatan, kesehatan dan lingkungan masing-masing. Kebijakan Mutu, 
Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan ini tersedia untuk pihak yang berkepentingan. 
 
DATA PENJUALAN PERSEROAN BAIK DALAM JUMLAH MAUPUN NILAI SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR.  

 2016A 2017A 2018 A 
INCOME STATEMENT    Standard cables 198,606 216,592 293,891 

Armoured cables 1,561 3,369 114,981 
Pipes 5,556 24,382 10,849 
Accessories 421 1,074 547 

Service and others 8,885 10,870 24,765 
FO Lease Cilegon-Lampung    
SALES 215,028 256,287 445,032 

less: Discounts - (22) (38) 
NET SALES 215,028 256,265 444,994 

 
 
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 
 
Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya 
dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan fasilitas produksinya. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif 
sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan 
kompetitif dibandingkan para pesaingnya. 
 
Berikut adalah beberapa keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan: 
 

1. Perseroan memiliki fondasi yang kuat yang dibangun oleh Siemens dan Corning 
Pada mulanya, Perseroan didirikan atas nama PT. Siemens Kabel Optik, pada  bulan Oktober 1995 sebagai 
sebuah bentuk Joint Venture dengan Siemens AG, yang berpusat di Jerman. Perseroan kemudian pada 
tahun 2001 diambil alih oleh Corning International Inc., dan berubah menjadi PT. Comunication Cable 
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Systems Indonesia (CCSI), dan efektif tahun 2005 CCS International mengambil alih saham Corning di 
CCSI. Disiplin manajemen yang sangat baik, SOP dan standar manufaktur yang ditetapkan pada saat 
Siemens dan Corning menjadi pemegang saham tetap diterapkan dalam perusahaan sampai hari ini. 

 
2. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang handal. 

Perseroan juga memiliki sumber daya manusia yang handal, mulai dari tingkat direksi hingga tingkat pekerja. 
Perseroan memiliki beberapa divisi yang masing-masing dipimpin oleh direktur lini yang ahli pada bidangnya 
masing-masing. Untuk level direksi Perseroan, umumnya diduduki oleh personil yang memiliki pengalaman 
puluhan tahun dalam mengembangkan bisnis baru dan mengelola perusahaan. Sedangkan untuk level 
pekerja, Perseroan menerapkan seleksi yang ketat dalam pemilihan pegawai. 

 
3. Industri yang berkembang pesat didorong oleh pembangunan infrastruktur telekomunikasi besar-besaran 

untuk memenuhi target Pemerintah 
Berdasarkan Indonesian Broadband Plan 2014-2018. Pemerintah menargetkan area perkotaan untuk 
memiliki Fixed Broadband mencapai 30% dari populasi dengan rincian 71% rumah penduduk dengan tingkat 
kecepatan mencapai 20Mbps, 100% gedung perkantoran dengan tingkat kecepatan mencapai 1Gbps, dan 
mobile Broandband mencapai 100% populasi dengan kecepatan 1Mbps. Sedangkan untuk daerah 
pedesaan, pemerintah menargetkan Fixed Broadband untuk mencapai 6% populasi dengan rincian 49% 
rumah penduduk dengan kecepatan 10 Mbps dan 52% populasi untuk Mobile Broadband. Untuk mencapai 
target tersebut, kebutuhan akan kabel optik menjadi sangatlah relevan. Selain itu, hal yang juga akan 
mendorong permintaan atas kabel optik tersebut adalah komitmen pemerintah untuk  mengembangkan 
jaringan pita lebar di seluruh Indonesia melanjutkan pembangunan Palapa Ring yang dimulai sejak tahun 
2017. 

 
4. Basis pelanggan yang solid, reputasi yang baik, dan produk berkualitas tinggi. 

Sebagai pemain yang bergerak dalam bidang kabel optik, Perseroan dikenal sebagai produsen yang memiliki 
reputasi yang baik dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Hal ini dilakukan perseroan dengan menjaga 
kualitas produksi yang baik, dengan harga yang kompetitif di pasaran. Harga yang diterapkan oleh Perseroan 
sering kali digunakan sebagai acuan oleh kompetitor lain sehingga Perseroan dapat disebut sebagai 
penyedia produk premium. Pada umumnya Perseroan mendapatkan harga premium karena kualitas 
produknya yang lebih tinggi daripada kompetitor.  Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan 
berada di antara 3 pemain besar pada indutri kabel optik di Indonesia, dengan produk yang kualitasnya dapat 
disejajarkan dengan kualitas internasional. Dari kualitas produk dan prinsip “value for money” inilah kepuasan 
pelanggan dijaga oleh perseroan. 

 
5.  Perseroan mencatatkan pertumbuhan bisnis yang stabil 

Selama sepuluh tahun terakhir, perusahaan selalu menghasilkan laba dan pendapatannya terus tumbuh 
stabil di 15,1% CAGR. Selain itu, apabila ditelaah lebih lanjut dari aspek financial, Perseroan memiliki 
likuiditas yang tinggi dengan  debt to equity ratio yang rendah, yang artinya Perseroan memiliki neraca yang 
mempermudah akses pinjaman terhadap perbankan sewaktu-waktu Perseroan membutuhkan pendanaan 
tambahan untuk ekspansi. 

 
6. Perseroan menawarkan produk dan jasa yang lengkap dengan tingkat kehandalan dan performansi yang 

tinggi. 
Kapabilitas Produk yang tinggi notabene memberikan nilai tambah yang baik bagi pelanggan-pelanggannya. 
Hal inilah yang secara tidak langsung melahirkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan menciptakan 
basis pelanggan yang solid bagi Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki perkiraan pangsa pasar yang dapat 
dikatakan cukup luas, mencapai 15% dari total penjualan kabel optik di Indonesia. Basis Pelanggan 
Perseroan yang kuat terdiri dari beberapa pemain-pemain besar di Industri telekomunikasi seperti XL Axiata, 
Indosat Ooredoo, Biznet, CBN, Fiber Star, iForte, Link Net, Moratel, MNC, Lintasarta, dan lain-lain. 
 

3. PERSAINGAN USAHA 
 
Berikut ini adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Perseroan: 
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dua (2) fasilitas produksi seluas 25.000 m2 di Krakatau Industrial Estate,Cilegon  dan 2.800 m2  di Pelabuhan Krakatau 
Bandar Samudera. Perseroan tidak memiliki cabang. 
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu: 
Untuk menjadi produsen kabel serat optik terkemuka di lndonesia dan pipa plastik untuk tujuan khusus, yang dapat 
memberikan nilai kepada pemegang saham dan karyawan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan 
dalam bekerja serta mencegah pencemaran lingkungan. 
 
Dalam menjalankan visinya, Perseroan menetapkan misi ke depan sebagai berikut: 
Untuk mendukung teknologi komunikasi dan infrastruktur dengan menyediakan produk berkualitas tinggi, kinerja 
tinggi, pelayanan terbaik dan biaya yang kompetitif untuk para pelanggan. 
 
Manajemen Perseroan dengan ini berkomitmen untuk menjalankan kebijakan mutu, kesehatan, keselamatan & 
lingkungan, sebagai berikut: 

 Memenuhi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 
 Mengurangi insiden, mencegah cedera, penyakit dan menjaga lingkungan termasuk mencegah pencemaran 

lingkungan. 
 Memberikan produk yang berkualitas tinggi dan kinerja yang tinggi, termasuk pengiriman tepat waktu dan 

biaya yang kompetitif. 
 Memenuhi peraturan dan persyaratan lainnya dengan sistem manajemen QHSE. 
 Secara berkelanjutan melakukan peningkatan performa dan efektivitas terhadap sistem manajemen QHSE. 

 
Kebijakan QHSE dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja dibawah kendali Perseroan dengan maksud 
agar mereka mengetahui kewajiban keselamatan, kesehatan dan lingkungan masing-masing. Kebijakan Mutu, 
Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan ini tersedia untuk pihak yang berkepentingan. 
 
DATA PENJUALAN PERSEROAN BAIK DALAM JUMLAH MAUPUN NILAI SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR.  

 2016A 2017A 2018 A 
INCOME STATEMENT    Standard cables 198,606 216,592 293,891 

Armoured cables 1,561 3,369 114,981 
Pipes 5,556 24,382 10,849 
Accessories 421 1,074 547 

Service and others 8,885 10,870 24,765 
FO Lease Cilegon-Lampung    
SALES 215,028 256,287 445,032 

less: Discounts - (22) (38) 
NET SALES 215,028 256,265 444,994 

 
 
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 
 
Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya 
dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan fasilitas produksinya. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif 
sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan 
kompetitif dibandingkan para pesaingnya. 
 
Berikut adalah beberapa keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan: 
 

1. Perseroan memiliki fondasi yang kuat yang dibangun oleh Siemens dan Corning 
Pada mulanya, Perseroan didirikan atas nama PT. Siemens Kabel Optik, pada  bulan Oktober 1995 sebagai 
sebuah bentuk Joint Venture dengan Siemens AG, yang berpusat di Jerman. Perseroan kemudian pada 
tahun 2001 diambil alih oleh Corning International Inc., dan berubah menjadi PT. Comunication Cable 
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Systems Indonesia (CCSI), dan efektif tahun 2005 CCS International mengambil alih saham Corning di 
CCSI. Disiplin manajemen yang sangat baik, SOP dan standar manufaktur yang ditetapkan pada saat 
Siemens dan Corning menjadi pemegang saham tetap diterapkan dalam perusahaan sampai hari ini. 

 
2. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang handal. 

Perseroan juga memiliki sumber daya manusia yang handal, mulai dari tingkat direksi hingga tingkat pekerja. 
Perseroan memiliki beberapa divisi yang masing-masing dipimpin oleh direktur lini yang ahli pada bidangnya 
masing-masing. Untuk level direksi Perseroan, umumnya diduduki oleh personil yang memiliki pengalaman 
puluhan tahun dalam mengembangkan bisnis baru dan mengelola perusahaan. Sedangkan untuk level 
pekerja, Perseroan menerapkan seleksi yang ketat dalam pemilihan pegawai. 

 
3. Industri yang berkembang pesat didorong oleh pembangunan infrastruktur telekomunikasi besar-besaran 

untuk memenuhi target Pemerintah 
Berdasarkan Indonesian Broadband Plan 2014-2018. Pemerintah menargetkan area perkotaan untuk 
memiliki Fixed Broadband mencapai 30% dari populasi dengan rincian 71% rumah penduduk dengan tingkat 
kecepatan mencapai 20Mbps, 100% gedung perkantoran dengan tingkat kecepatan mencapai 1Gbps, dan 
mobile Broandband mencapai 100% populasi dengan kecepatan 1Mbps. Sedangkan untuk daerah 
pedesaan, pemerintah menargetkan Fixed Broadband untuk mencapai 6% populasi dengan rincian 49% 
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3. PERSAINGAN USAHA 
 
Berikut ini adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Perseroan: 
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Beberapa produsen kabel tembaga dan kabel optik: 
No. Nama Perusahaan Jenis Usaha 
1 Volksel Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik 
2 Furukawa Produksi Kabel Optik 
3 BICC  Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik 
4 Jembo Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik 
5 Prysmian Produksi Kabel Tembaga dan Trading Kabel Optik 
6 IKI SumiIndo Produksi Kabel Tembaga 
7 Sucaco Produksi Kabel Tembaga dan Kabel Optik 
8 Inti GOC Produksi Kabel Optik 
9 Multico Produksi Kabel Optik 

 
Sedangkan untuk produksi kabel dan serat optik, terdapat beberapa kompetitor asing yang diahadapi perseroan 
adalah sebagai berikut: 
No. Nama Perusahaan Jenis Usaha 
1 YangTze Optical Fibre Indonesia Produksi Kabel Optik dan Serat Optik 
2 Maju Bersama Gemilang (HengTong) Produksi Kabel Optik dan Serat Optik 
3 ZTT Cable Indonesia Produksi Kabel Optik dan Serat Optik 
 

4. STRATEGI USAHA 
  
Perseroan tetap konsisten mempertahankan kualitas tinggi produk yang memberikan ketenangan pikiran (peace of 
mind). Pelanggan Perseroan yang sekarang secara terus menerus diberikan update Informasi terbaru terkait dengan 
perkembangan teknologi dan produk-produk baru yang dihasilkan perusahaan. Perseroan juga melakukan pelatihan 
terhadap insinyur-insinyur yang baru dalam organisasi pelanggan. 
 
Untuk medapatkan pelanggan baru Perseroan melakukan pengenalan produk pada institusi-institusi yang 
diproyeksikan akan memanfaatkan teknologi serat optik, seperti industri minyak dan gas dimana teknologi komunikasi 
dan SCADA mewajibkan pengunaan kabel optik. Selain itu Perseroan sering mendapatkan pelanggan baru dari 
rekomendasi  pelanggan setianya.  
 
Perseroan bersama-sama dengan assosiasi (APKABEL) melobi pemerintah agar mendukung industri kabel optik 
menjadi produk berstandar SNI, dengan tujuan mengurangi impor kabel optik.  Perseroan berencana untuk melakukan 
perluasan usaha dengan menyediakan jaringan serat optik pasif (dark fiber) untuk ditawarkan/disewakan pada 
perusahan telekomunikasi dan penyelenggara jasa internet. 
 
Dalam memperluas usaha perseroan, produk-produk baru pipa plastik dan turunannya dikenalkan dan dipasarkan 
sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi yang membutuhkan jumlah serat optik yang semakin banyak. 
Dengan demikian perseroan bisa menambah penjualan baik pipa maupun kabel. 
 
5. KEGIATAN USAHA 
 
Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya  dalam bidang produksi kabel optik untuk kebutuhan jaringan 
telekomunikasi dan internet selama 22 tahun. Perseroan didirikan pertama kali pada tahun 1995 sebagai joint venture 
antara Siemens AG (Jerman) dan PT Trafindo Perkasa dengan nama PT Siemens Kabel Optik. Setelah 6 tahun 
beroperasi, PT Siemens Kabel Optik diakuisisi oleh Corning Inc (Amerika) dan berganti nama menjadi PT 
Communication Cable Systems Indonesia. Pada tahun 2004, Communication Cable System International Ltd membeli 
saham Perseroan dari Corning Inc. Sampai saat ini Perseroan mampu melakukan pembaruan dan diferensiasi 
mendalam terhadap produk-produk unggulan Perseroan. 
Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan secara rinci: 
 

Tahun Peristiwa 
1995 Joint Venture antara Siemens AG dan PT Trafindo Perkasa membentuk PT Siemens Kabel Optik 
1996 Pembangunan pabrik dan produksi komersial pertama PT Siemens Kabel Optik  

   

 
203 

 

Tahun Peristiwa 
1997 Mendapatkan beberapa penghargaan dan sertifikat bergengsi antara lain: 

 ISO 9000 Quality Management System  
 STEL Telkom Product Certification 
Ekspor produk pertama ke Thailand 

1998 Produksi kabel hybrid submarine pertama  
2000 Pertama kalinya mengekspor kabel submarine sepanjang 201 km   
2001 PT Siemens Kabel Optik diakuisisi sebanyak 51% oleh Corning Inc (Amerika) 
2002 PT Siemens Kabel Optik berganti nama menjadi PT Communication Cable Systems Indonesia 

(CCSI).  
2004 Communication Cable Systems International membeli saham CCSI dari Corning Inc 
2009 Pengembangan kabel submarine joint closure (MPJC) 
2010 Mendapatkan ISO 18001 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
2011 Mendapatkan sertifikat dari UQJ untuk kabel submarine 
2012 Bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat sistem 

peringatan dini Tsunami. 
2013 Mencapai produksi 10.000 km kabel 

Mendapat ISO 14001 tentang Environmental Management System 
Pembangunan Pabrik Berfasilitas Pipa Thermoplastic 

2014 Produksi komersial kabel mikro pertama 
Memperkuat pengembangan dan produksi Pipa Thermoplastic untuk Logistik Gas 

2015 Produksi komersil kabel mikro duct pertama 
Peningkatan kapasitas menjadi 20.000 km kabel atau 1.000.000 fibre km per tahun  

2016 Pembaruan fasilitas produksi kabel submarine 
2017 Produksi kabel laut serat optik sepanjang 1.240 km 
2018 Memproduksi kabel laut serat optik untuk proyek Palapa Ring 

 
Produk 
 

1. ADSS (Aerial All Dielctric Self Supporting) 
Kabel ini digunakan untuk instalasi outdoor sebagai kabel udara sampai 
dengan tiang berjarak mulai dari 50m hingga 1.200m, atau sebagai kabel 
duct yang dipasang dalam pipa HDPE di bawah tanah. 
 

2. Aerial Figure 8 
Kabel ini digunakan sebagai instalasi outdoor sebagai kabel udara pada 
tiang-tiang kabel kota yang berjarak antara tiang yang satu dengan yang 
lain 100m sebagai jaringan telekomunikasi udara. 
 

3. Flame Retardant & Fire Resistant Cables 
Kedua jenis kabel ini dapat dipasang dalam gedung maupun di luar 
ruangan yang didisain khusus sehingga tidak merambatkan api 
maupun yang tidak terbakar. 
 

4. Underground (Duct & Direct Buried) 
Kabel ini tipe outdoor yang dipasang di bawah tanah di dalam pipa/ 
subduct HDPE dan yang ditanam langsung tanpa pelindung pipa 
HDPE. 
 

5. FTTH/Drop Wires 
Kabel ini dipasang di dalam atau di luar ruangan sebagai sambungan 
jaringan last mile dalam sistem jaringan Fiber-To-The-Home (FTTH). 
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6. Wire Armoured Cables 
Kabel ini dirancang khusus untuk aplikasi dimana terdapat gangguan oleh 
binatang pengerat atau rayap. Pemasangan bisa di udara diantara tiang 
atau di dalam pipa HDPE bawah tanah. 

 
7. Submarine/Bawah Laut 

Kabel ini digunakan untuk sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) 
“repeater-less” dengan varian Double Armour, Single Armour, dan Light 
Weight yang memiliki kekuatan tarik tinggi yang dibangun dari susunan 
kawat baja galvanis. Jenis kabel Light Weight diaplikasikan untuk 
kedalaman 7.500m. 
 

8. Submarine Multi Purpose Joint Closure (MPJC) 
Dengan menggabungkan filosofi penyambungan kabel energi dasar laut 
dan kabel optik darat, CCSI telah mengembangan produk klosur kabel 
laut MPJC yang memberikan penghematan dari sisi biaya dan waktu 
dibandingkan dengan produk luar negeri. 
 

9. Microduct 
Pipa mikro dengan diameter berkisar antara 8-16mm. Teknologi 
Microduct CCSI memberikan solusi peningkatan permintaan kapasitas 
jaringan kabel serat optik tanpa menambah instalasi pipa subduct baru. 
 
 

6. PENGHARGAAN 
 
Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan: 
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7. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 
 
1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Nomor: 660/1389/APPL/2016 tanggal           

22 Desember 2016 perihal Perubahan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Penambahan 
Kapasitas oleh PT Communication Cable Systems Indonesia (CCSI) di Cilegon, yang mengubah Surat Kepala 
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Nomor: 660/131/APPL tanggal 2 Desember 2013 perihal Rekomendasi 
atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Penambahan Kapasitas oleh PT Communication Cable Systems 
Indonesia di Cilegon, maka sesuai penilaian oleh Tim Penilai UKL dan UPL Kota Jakarta Selatan atas dokumen 
UKL dan UPL dimaksud yang hasilnya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
 
a. Bahwa sehubungan dengan terdapatnya perbedaan ukuran luasan antara rencana tata letak (site 

plan) yaitu seluas 25.252 m2 dengan luasan yang terdapat dalam dokumen UKL-UPL yang telah 
mendapat rekomendasi berdasarkan Surat Nomor 660/131/APPL tanggal 02 Desember 2013 yaitu 
seluas 25.000 m2 dan sehubungan dengan adanya pembangunan dan penambahan kapasitas dari 
2.000 ton/tahun menjadi 3.800 ton/tahun pada Industri Fiber Optic Cable, yang permohonan 
perubahannya diajukan berdasarkan surat PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA 
(CCSI) Nomor: 64/CCSI/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Surat Permohonan Perubahan 
Surat Rekomendasi UKL & UPL, maka penyesuaian ukuran luasan sesuai dengan rencana tata 
letak (site plan) seluas 25.252 m2 serta pembangunan dan penambahan kapasitas dari 2.000 
ton/tahun menjadi 3.800 ton/tahun pada Industri Fiber Optic Cable tersebut secara teknis dapat 
disetujui; 

b. UKL – UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini 
dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan / atau proses dan / atau kapasitas dan / 
atau bahan baku dan / atau bahan penolong atas usaha dan / atau kegiatan, terjadi bencana alam 
dan / atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum 
maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun dokumen 
lingkungan hidup baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Penanggung jawab PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA (CCSI) wajib 
melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya 
atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Kegiatan Pengembangan dan 
Penambahan Kapasitas Produk; 

e. Selanjutnya Dinas/Instansi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan; 

f. Dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, maka rekomendasi nomor: 660/131/APPL tanggal              
2 Desember 2013 dinyatakan dicabut dan tidak belaku lagi. 

 
Hasil penilaian UKL-UPL ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun atau apabila ada perubahan kegiatan yang 
berdampak pada lingkungan. 

  
2. Izin Pengeluaran Limbah Industri  

 
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon 
Nomor: 503/1412/30-11/2231/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Izin Pengeluaran Limbah Industri          
PT Communication Cable Systems Indonesia, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Cilegon memutuskan hal- hal sebagai berikut: 
 
a. Memberikan Izin Pengeluaran Limbah Industri kepada: 

 
Nama Perusahaan :  PT Communication Cable Systems Indonesia 
Jenis Kegiatan : Industri Fiber Optik 
Penanggung Jawab : Adi Susatio 
Jabatan : HR & GA Director 
Alamat Kantor :  Jalan Eropa II Kav. E3 KIEC Kota Cilegon - Banten         
Alamat Kegiatan :  Jalan Eropa II Kav. E3 KIEC Kota Cilegon - Banten  
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6. Wire Armoured Cables 
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atau di dalam pipa HDPE bawah tanah. 
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dan kabel optik darat, CCSI telah mengembangan produk klosur kabel 
laut MPJC yang memberikan penghematan dari sisi biaya dan waktu 
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Surat Rekomendasi UKL & UPL, maka penyesuaian ukuran luasan sesuai dengan rencana tata 
letak (site plan) seluas 25.252 m2 serta pembangunan dan penambahan kapasitas dari 2.000 
ton/tahun menjadi 3.800 ton/tahun pada Industri Fiber Optic Cable tersebut secara teknis dapat 
disetujui; 

b. UKL – UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini 
dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan / atau proses dan / atau kapasitas dan / 
atau bahan baku dan / atau bahan penolong atas usaha dan / atau kegiatan, terjadi bencana alam 
dan / atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum 
maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun dokumen 
lingkungan hidup baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Penanggung jawab PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA (CCSI) wajib 
melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya 
atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Kegiatan Pengembangan dan 
Penambahan Kapasitas Produk; 

e. Selanjutnya Dinas/Instansi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan; 

f. Dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, maka rekomendasi nomor: 660/131/APPL tanggal              
2 Desember 2013 dinyatakan dicabut dan tidak belaku lagi. 

 
Hasil penilaian UKL-UPL ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun atau apabila ada perubahan kegiatan yang 
berdampak pada lingkungan. 

  
2. Izin Pengeluaran Limbah Industri  

 
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon 
Nomor: 503/1412/30-11/2231/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Izin Pengeluaran Limbah Industri          
PT Communication Cable Systems Indonesia, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Cilegon memutuskan hal- hal sebagai berikut: 
 
a. Memberikan Izin Pengeluaran Limbah Industri kepada: 

 
Nama Perusahaan :  PT Communication Cable Systems Indonesia 
Jenis Kegiatan : Industri Fiber Optik 
Penanggung Jawab : Adi Susatio 
Jabatan : HR & GA Director 
Alamat Kantor :  Jalan Eropa II Kav. E3 KIEC Kota Cilegon - Banten         
Alamat Kegiatan :  Jalan Eropa II Kav. E3 KIEC Kota Cilegon - Banten  
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b. Kepada pemegang Izin diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut: 
 
(1) Izin Pengeluaran Limbah Industri hanya berlaku untuk jenis limbah industri yang tercantum 

dalam lampiran (oli bekas, aceton, catridge tinta, lampu TL/ bohlam, batu baterai, drum 
terkontaminasi, bitumen, kemasan terkontaminasi, polyethylene, jumbo bag, polybuthelene 
theterpthalate, polycarbonate, pallet, spool fiber, steel rope, metal tape, scrap produksi fiber, 
dan scrap produksi buffer/ lose tube); 

(2) Izin Pengeluaran Limbah Industri wajib diperbaharui bila terdapat jenis limbah industri di luar 
lampiran; 

(3) Izin Pengeluaran Limbah Industri dibatalkan apabila terjadi perubahan nama perusahaan 
(penghasil); 

(4) Melaksanakan pengelolaan limbah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

(5) Memberi perlakuan tertentu secara konsisten terhadap limbah industri apabila diperlukan; 
(6) Menyampaikan laporan perkembangan pengeluaran setiap 3 (tiga) bulan berisi antara lain: 

jenis material, bentuk fisik, kategori, volume/ jumlah limbah dan identitas penerima; 
(7) Mengeluarkan limbah hanya kepada pihak penerima yang telah mendapatkan Rekomendasi 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon;  
(8) Mencabut kontrak kerjasama dengan pihak penerima/ pemanfaat apabila yang bersangkutan 

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Rekomendasi.  
 

c. Izin Pengeluaran Limbah Industri ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditetapkan 
dan wajib diperbaharui 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. 

d. Izin dapat dicabut atau tidak berlaku lagi apabila pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b di atas. 

e. Pengawasan terhadap pengeluaran limbah industri atas nama pemegang izin dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Cilegon Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta Dinas/ Instansi terkait 
lainnya. 

f. Hal-hal yang bersifat teknis terutama mengenai tata cara dan persyaratan-persyaratan lainnya 
ditetapkan lebih lanjut. 

g. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengeluaran Limbah Industri ini sewaktu-waktu dapat diubah 
bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan. 

 
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Nomor: 638/09-
002/647 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
PT Communication Cable Systems Indonesia, maka Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Cilegon memutuskan hal- hal sebagai berikut: 
 
a. Memberikan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada: 

 
Nama Perusahaan :  PT Communication Cable Systems Indonesia 
Jenis Kegiatan : Manufacturing Fiber Optic dan Spesial Pipa Plastik 
Alamat Kantor :  Wisma Millenia, 4th Floor, Jalan MT. Haryono  Kav. 16, Jakarta 
Alamat Pabrik :  Jalan Eropa II Kav. E3 KIEC Kota Cilegon - Banten  
          

b. Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, penanggungjawab kegiatan harus 
memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut: 
 
i. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa 

limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari kegiatan sendiri; 
ii. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep-

01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan 
Pengumpulan Limbah B3; 
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iii. Melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut: 
(1) Mengatur supaya seluruh limbah B3, disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada 

tempat yang sudah ditentukan; 
(2) Menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis-

jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga 
(housekeeping) yang baik; 

(3) Mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun yang keluar dari tempat 
penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan 
Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran I dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu sesuai 
dengan Lampiran II. 

iv. Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya 
harus segera diupayakan untuk: 
(1) Dilakukan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan 

karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku; 
(2) Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri 

tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang; 

(3) Diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah mempunyai 
izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 

v. Memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan 
karakteristik limbah B3; 

vi. Memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
(1) Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik 

limbah B3 yang dimiiki: 
- Ukuran tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun 

adalah sebagai berikut: 
 

No. 
Nama tempat 

Ukuran tempat 
penyimpanan/ 

Kapasitas 
Titik Koordinat 

1. TPS Limbah B3 untuk 
menyimpan oli bekas, aceton, 
catridge tinta, lampu TL, 
baterai bekas, kemasan 
terkontaminasi, drum 
terkontaminasi, kain majun, 
bitumen 

20 M X 5 M LS     06° 00’ 09,2” 
BT  106° 01’ 16,4” 

 
- Lay out tempat penyimpanan seperti terlampir pada Lampiran III; 
- Desain tempat penyimpanan seperti terlampir pada Lampiran IV. 

(2) Kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat diubah ataupun 
dipindah tanpa seizin Pemerintah Kota Cilegon; 

(3) Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah B3 di tempat lain selain tempat 
penyimpanan sebagaimana huruf a di atas yang berlokasi seperti yang dinyatakan di 
Diktum Kesatu (huruf a). 

vii. Memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang 
peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh 
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b. Kepada pemegang Izin diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut: 
 
(1) Izin Pengeluaran Limbah Industri hanya berlaku untuk jenis limbah industri yang tercantum 

dalam lampiran (oli bekas, aceton, catridge tinta, lampu TL/ bohlam, batu baterai, drum 
terkontaminasi, bitumen, kemasan terkontaminasi, polyethylene, jumbo bag, polybuthelene 
theterpthalate, polycarbonate, pallet, spool fiber, steel rope, metal tape, scrap produksi fiber, 
dan scrap produksi buffer/ lose tube); 

(2) Izin Pengeluaran Limbah Industri wajib diperbaharui bila terdapat jenis limbah industri di luar 
lampiran; 

(3) Izin Pengeluaran Limbah Industri dibatalkan apabila terjadi perubahan nama perusahaan 
(penghasil); 

(4) Melaksanakan pengelolaan limbah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

(5) Memberi perlakuan tertentu secara konsisten terhadap limbah industri apabila diperlukan; 
(6) Menyampaikan laporan perkembangan pengeluaran setiap 3 (tiga) bulan berisi antara lain: 

jenis material, bentuk fisik, kategori, volume/ jumlah limbah dan identitas penerima; 
(7) Mengeluarkan limbah hanya kepada pihak penerima yang telah mendapatkan Rekomendasi 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon;  
(8) Mencabut kontrak kerjasama dengan pihak penerima/ pemanfaat apabila yang bersangkutan 

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Rekomendasi.  
 

c. Izin Pengeluaran Limbah Industri ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditetapkan 
dan wajib diperbaharui 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. 

d. Izin dapat dicabut atau tidak berlaku lagi apabila pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b di atas. 

e. Pengawasan terhadap pengeluaran limbah industri atas nama pemegang izin dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Cilegon Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta Dinas/ Instansi terkait 
lainnya. 

f. Hal-hal yang bersifat teknis terutama mengenai tata cara dan persyaratan-persyaratan lainnya 
ditetapkan lebih lanjut. 

g. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengeluaran Limbah Industri ini sewaktu-waktu dapat diubah 
bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan. 

 
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Nomor: 638/09-
002/647 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
PT Communication Cable Systems Indonesia, maka Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Cilegon memutuskan hal- hal sebagai berikut: 
 
a. Memberikan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada: 

 
Nama Perusahaan :  PT Communication Cable Systems Indonesia 
Jenis Kegiatan : Manufacturing Fiber Optic dan Spesial Pipa Plastik 
Alamat Kantor :  Wisma Millenia, 4th Floor, Jalan MT. Haryono  Kav. 16, Jakarta 
Alamat Pabrik :  Jalan Eropa II Kav. E3 KIEC Kota Cilegon - Banten  
          

b. Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, penanggungjawab kegiatan harus 
memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut: 
 
i. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa 

limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari kegiatan sendiri; 
ii. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep-

01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan 
Pengumpulan Limbah B3; 
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iii. Melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut: 
(1) Mengatur supaya seluruh limbah B3, disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada 

tempat yang sudah ditentukan; 
(2) Menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis-

jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga 
(housekeeping) yang baik; 

(3) Mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun yang keluar dari tempat 
penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan 
Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran I dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu sesuai 
dengan Lampiran II. 

iv. Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya 
harus segera diupayakan untuk: 
(1) Dilakukan upaya 3R (reuse, recycle, recovery) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan 

karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku; 
(2) Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri 

tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang; 

(3) Diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah mempunyai 
izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 

v. Memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan 
karakteristik limbah B3; 

vi. Memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
(1) Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik 

limbah B3 yang dimiiki: 
- Ukuran tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun 

adalah sebagai berikut: 
 

No. 
Nama tempat 

Ukuran tempat 
penyimpanan/ 

Kapasitas 
Titik Koordinat 

1. TPS Limbah B3 untuk 
menyimpan oli bekas, aceton, 
catridge tinta, lampu TL, 
baterai bekas, kemasan 
terkontaminasi, drum 
terkontaminasi, kain majun, 
bitumen 

20 M X 5 M LS     06° 00’ 09,2” 
BT  106° 01’ 16,4” 

 
- Lay out tempat penyimpanan seperti terlampir pada Lampiran III; 
- Desain tempat penyimpanan seperti terlampir pada Lampiran IV. 

(2) Kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat diubah ataupun 
dipindah tanpa seizin Pemerintah Kota Cilegon; 

(3) Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah B3 di tempat lain selain tempat 
penyimpanan sebagaimana huruf a di atas yang berlokasi seperti yang dinyatakan di 
Diktum Kesatu (huruf a). 

vii. Memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang 
peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh 
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penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, 
pancuran air untuk tubuh/ mata (shower/eye wash) dan fasilitas tanggap darurat. 
 

c. Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3, 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua (huruf b) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 
(tiga) bulan dan ditujukan kepada: 
i. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia u.p. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan 

Berbahaya dan Beracum dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 
ii. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa; 
iii. Gubernur Banten u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten; 
iv. Walikota Cilegon u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 
 

d. i. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan perizinan limbah B3, maka pejabat yang berwenang 
pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan/atau Badan Lingkungan Hidup 
Kota Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga (huruf c), dapat melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggungjawab 
kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; 

ii. Hasil evaluasi dari pengawasan dimaksud dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk 
membatalkan dan/atau mencabut Keputusan ini apabila penanggungjawab kegiatan tidak 
melaksanakan kewajibannya. 

 
e. i. Lampiran dari izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun PT 

Communication Cable Systems Indonesia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini; 

ii. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum 
masa berlaku izin ini berakhir; 

iii. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan; 
iv. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang 

sebagaimana mestinya. 
 
 

8. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-
2018 mencapai Rp3.835,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.684,2 triliun. Ekonomi Indonesia 
triwulan III-2018 terhadap triwulan III-2017 tumbuh 5,17 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong 
oleh semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,19 
persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai 
oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,54 
persen (Sumber: Biro Pusat Statistik (“BPS”), 2018 - https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-
indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html).  
 
Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan III-2018 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 3,09 persen (q-to-
q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 4,81 persen, sedangkan dari 
sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,68 persen. Ekonomi 
Indonesia sampai dengan triwulan III-2018 (q-to-q) tumbuh 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong 
oleh semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,95 persen. 
Sedangkan dari sisi pengeluaran tertinggi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh 8,45 persen. Struktur ekonomi 
Indonesia secara spasial pada triwulan III-2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau 
Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,57 persen, 
diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,53 persen, dan Pulau Kalimantan 8,07 persen (Sumber: BPS, 2018 - 
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html).   
 
Namun demikian, untuk tahun 2018 yang lalu, Menteri Keuangan memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
berada di kisaran angka 5,15% (sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20190102155630-17-48779/sri-
mulyani-perkirakan-ekonomi-2018-tumbuh-515) dan pada tahun 2019 ini, dalam RAPBN, Menteri Keuangan 
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menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,3% (sumber: https://www.kemenkeu.go.id/ 
rapbn 2019).  
 
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana disampaikan di atas, Perseroan meyakini 
bahwa prospek pertumbuhan industri telekomunikasi masih akan memiliki prospek yang cerah. Hal ini sejalan dengan 
optimisme Kementerian Kominfo terhadap perkembangan industri telekomunikasi Indonesia di tahun 2019 terlebih di 
mana Indonesia sudah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0 (sumber: 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/15665/optimistisme-kominfo-atas-perkembangan-industri-
telekomunikasi/0/berita_satker). 
 
Lebih lanjut, secara spesifik, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pengembangan industri kabel serat optik 
di dalam negeri masih memiliki prospek yang cerah ke depannya. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah dalam 
membangun infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, di mana pada era digital 
seperti sekarang ini, sistem telekomunikasi menuntut adanya efisiensi dalam pengiriman informasi dari narasumber ke 
penerima. Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mencanangkan proyek Palapa 
Ring yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dengan total 
panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, sedangkan kabel di daratan sejauh 21.807 kilometer (sumber: 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18877/Terbesar-di-Indonesia,-Pabrik-Kabel-Serat-Optik-Hemat-Devisa-USD-500-
Juta).  
 
Perseroan  turut berpartipasi mendukung proyek Palapa Ring tersebut dengan memasok kabel laut serat optik dan 
kabel darat serta pipa HDPE yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, demi 
mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menyongsong era ekonomi digital dan industri 4.0. 
 

9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN 
 
Tidak terdapat kecenderungan  yang signifikan  dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan 
sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang 
dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari  operasi  berjalan, 
profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi   keuangan  yang  
dilaporkan tidak dapat dijadikan  indikasi  atas hasil operasi atau  kondisi  keuangan  masa  datang yang 
mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. 
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penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, 
pancuran air untuk tubuh/ mata (shower/eye wash) dan fasilitas tanggap darurat. 
 

c. Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3, 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua (huruf b) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 
(tiga) bulan dan ditujukan kepada: 
i. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia u.p. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan 

Berbahaya dan Beracum dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 
ii. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa; 
iii. Gubernur Banten u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten; 
iv. Walikota Cilegon u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 
 

d. i. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan perizinan limbah B3, maka pejabat yang berwenang 
pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan/atau Badan Lingkungan Hidup 
Kota Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga (huruf c), dapat melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggungjawab 
kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; 

ii. Hasil evaluasi dari pengawasan dimaksud dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk 
membatalkan dan/atau mencabut Keputusan ini apabila penanggungjawab kegiatan tidak 
melaksanakan kewajibannya. 

 
e. i. Lampiran dari izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun PT 

Communication Cable Systems Indonesia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini; 

ii. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum 
masa berlaku izin ini berakhir; 

iii. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan; 
iv. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang 

sebagaimana mestinya. 
 
 

8. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-
2018 mencapai Rp3.835,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.684,2 triliun. Ekonomi Indonesia 
triwulan III-2018 terhadap triwulan III-2017 tumbuh 5,17 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong 
oleh semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,19 
persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai 
oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,54 
persen (Sumber: Biro Pusat Statistik (“BPS”), 2018 - https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-
indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html).  
 
Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan III-2018 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 3,09 persen (q-to-
q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 4,81 persen, sedangkan dari 
sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,68 persen. Ekonomi 
Indonesia sampai dengan triwulan III-2018 (q-to-q) tumbuh 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong 
oleh semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,95 persen. 
Sedangkan dari sisi pengeluaran tertinggi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh 8,45 persen. Struktur ekonomi 
Indonesia secara spasial pada triwulan III-2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau 
Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,57 persen, 
diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,53 persen, dan Pulau Kalimantan 8,07 persen (Sumber: BPS, 2018 - 
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html).   
 
Namun demikian, untuk tahun 2018 yang lalu, Menteri Keuangan memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
berada di kisaran angka 5,15% (sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20190102155630-17-48779/sri-
mulyani-perkirakan-ekonomi-2018-tumbuh-515) dan pada tahun 2019 ini, dalam RAPBN, Menteri Keuangan 

   

 
209 

 

menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,3% (sumber: https://www.kemenkeu.go.id/ 
rapbn 2019).  
 
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana disampaikan di atas, Perseroan meyakini 
bahwa prospek pertumbuhan industri telekomunikasi masih akan memiliki prospek yang cerah. Hal ini sejalan dengan 
optimisme Kementerian Kominfo terhadap perkembangan industri telekomunikasi Indonesia di tahun 2019 terlebih di 
mana Indonesia sudah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0 (sumber: 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/15665/optimistisme-kominfo-atas-perkembangan-industri-
telekomunikasi/0/berita_satker). 
 
Lebih lanjut, secara spesifik, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pengembangan industri kabel serat optik 
di dalam negeri masih memiliki prospek yang cerah ke depannya. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah dalam 
membangun infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, di mana pada era digital 
seperti sekarang ini, sistem telekomunikasi menuntut adanya efisiensi dalam pengiriman informasi dari narasumber ke 
penerima. Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mencanangkan proyek Palapa 
Ring yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dengan total 
panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, sedangkan kabel di daratan sejauh 21.807 kilometer (sumber: 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18877/Terbesar-di-Indonesia,-Pabrik-Kabel-Serat-Optik-Hemat-Devisa-USD-500-
Juta).  
 
Perseroan  turut berpartipasi mendukung proyek Palapa Ring tersebut dengan memasok kabel laut serat optik dan 
kabel darat serta pipa HDPE yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, demi 
mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menyongsong era ekonomi digital dan industri 4.0. 
 

9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN 
 
Tidak terdapat kecenderungan  yang signifikan  dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan 
sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang 
dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari  operasi  berjalan, 
profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi   keuangan  yang  
dilaporkan tidak dapat dijadikan  indikasi  atas hasil operasi atau  kondisi  keuangan  masa  datang yang 
mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. 
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IX. EKUITAS 
 
Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dan ditandatangani oleh 
Poltak Situmorang,CPA sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain 
mengenai (a) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang 
disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, (b) laporan keuangan 
diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum 
saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan 
untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan. 
 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
 Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
 Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba (rugi) - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
 
 
Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak 
terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat 
terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah 
sebagai berikut: 
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(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian Modal 
Saham  

Tambahan 
Modal 

Disetor 

Surplus 
revaluasi 
aset tetap 

Pengukuran 
kembali 

atas 
program 
imbalan 

pasti 

Saldo Laba 
– Belum 

Ditentukan 
Penggunaa

nnya 

Jumlah Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut 
Laporan Keuangan pada 
tanggal 31 Desember 2018 80.000 24.378 39.479 (184) 79.517 223.190 
Perubahan Ekuitas setelah 
tanggal 31 Desember 2018 
jika diasumsikan terjadi pada 
tanggal tersebut:   

   

 
Penawaran Umum 
sebanyak 200.000.000 (dua 
ratus juta)Saham Baru 
dengan nilai nominal Rp100 
(seratus Rupiah) per saham 
dengan Harga Penawaran 
Rp250 per saham setelah 
dikurangi estimasi biaya 
Penawaran Umum yang 
ditanggung Perseroan 20.000 30.000 - - - 50.000 

Posisi Ekuitas menurut 
laporan keuangan per 30 Juni 
2018 setelah penawaran 
umum dilaksanakan, setelah 
dikurangi biaya emisi 100.000 54.378 39.479 (184) 79.517 273.190 
 
 
Sejak Perseroan didirikan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Tahun 2017 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 6 
tanggal 7 September 2017 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H.,M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana 
telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0175074 Tahun 2017 tanggal 27 September 2017 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0120172.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 27 September 2017, (selanjutnya 
disebut “Akta No. 6 tanggal 7 September 2017”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 
saham dengan cara pengoperan saham yaitu dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 290 
(dua ratus sembilan puluh) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru, berkedudukan di Jakarta Selatan - 
Indonesia, berdasarkan Perjanjian Pengoperan Saham yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan 
ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2017, sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan 
pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) Persentase (%) 

Communication Cable System International Ltd   14      321.440.000     2,46 
PT Millenia Prosperindo Optima 145   3.329.200.000   25,48 
PT Saptadaya Bumitama Persada 120   2.755.200.000   21,09 
PT Grahatama Kreasibaru 290   6.658.400.000   50,97 
Total 569 13.064.240.000 100,00 
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IX. EKUITAS 
 
Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
31 Desember 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian & Rekan dan ditandatangani oleh 
Poltak Situmorang,CPA sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain 
mengenai (a) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang 
disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, (b) laporan keuangan 
diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum 
saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan 
untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan. 
 

Keterangan 31 Desember 
2018 2017 2016 

EKUITAS 
   Modal saham 
    Modal ditempatkan dan disetor penuh – 

800.000.000 saham (2017dan 2016: 569 
saham) 80.000.000 13.064.240 13.064.240 
Tambahan modal disetor 24.378.060 24.378.060 24.378.060 
Penghasilan komprehensif lain:    
 Surplus revaluasi aset tetap 39.479.771 44.873.452 50.332.182 
 Pengukuran kembali atas program imbalan 
pasti (184.501) (1.020.250) 210.608 
Saldo laba (rugi) - belum ditentukan 
penggunaannya 79.517.398 111.520.140 91.507.180 
JUMLAH EKUITAS 223.190.728 192.815.642 179.492.270 
 
 
Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak 
terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat 
terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah 
sebagai berikut: 
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(dalam jutaan Rupiah) 

Uraian Modal 
Saham  

Tambahan 
Modal 

Disetor 

Surplus 
revaluasi 
aset tetap 

Pengukuran 
kembali 

atas 
program 
imbalan 

pasti 

Saldo Laba 
– Belum 

Ditentukan 
Penggunaa

nnya 

Jumlah Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut 
Laporan Keuangan pada 
tanggal 31 Desember 2018 80.000 24.378 39.479 (184) 79.517 223.190 
Perubahan Ekuitas setelah 
tanggal 31 Desember 2018 
jika diasumsikan terjadi pada 
tanggal tersebut:   

   

 
Penawaran Umum 
sebanyak 200.000.000 (dua 
ratus juta)Saham Baru 
dengan nilai nominal Rp100 
(seratus Rupiah) per saham 
dengan Harga Penawaran 
Rp250 per saham setelah 
dikurangi estimasi biaya 
Penawaran Umum yang 
ditanggung Perseroan 20.000 30.000 - - - 50.000 

Posisi Ekuitas menurut 
laporan keuangan per 30 Juni 
2018 setelah penawaran 
umum dilaksanakan, setelah 
dikurangi biaya emisi 100.000 54.378 39.479 (184) 79.517 273.190 
 
 
Sejak Perseroan didirikan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Tahun 2017 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 6 
tanggal 7 September 2017 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H.,M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana 
telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0175074 Tahun 2017 tanggal 27 September 2017 perihal penerimaan 
pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0120172.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 27 September 2017, (selanjutnya 
disebut “Akta No. 6 tanggal 7 September 2017”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 
saham dengan cara pengoperan saham yaitu dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 290 
(dua ratus sembilan puluh) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru, berkedudukan di Jakarta Selatan - 
Indonesia, berdasarkan Perjanjian Pengoperan Saham yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan 
ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2017, sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan 
pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) Persentase (%) 

Communication Cable System International Ltd   14      321.440.000     2,46 
PT Millenia Prosperindo Optima 145   3.329.200.000   25,48 
PT Saptadaya Bumitama Persada 120   2.755.200.000   21,09 
PT Grahatama Kreasibaru 290   6.658.400.000   50,97 
Total 569 13.064.240.000 100,00 
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Tahun 2018 

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 
5 tanggal 6 April 2018, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, 
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0139427 tanggal 10 April 2018 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049725.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 10 April 2018 
(selanjutnya disebut “Akta No. 5 tanggal 6 April 2018”), para pemegang saham Perseroan telah mengambil 
keputusan sebagai berikut: 
1. Memutuskan, menyetujui pengalihan saham dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 

14 (empat belas) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang 
dibuat di bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 26 Maret 2018; 

2. Memutuskan, menyetujui agar pengalihan saham (termasuk diantaranya tata cara pembayaran harga saham 
yang dialihkan dan perlakuan atas saham yang dialihkan) dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui tata 
cara dan/atau mekanisme yang dianggap paling baik, dengan ketentuan dilakukan dengan memperhatikan 
dan sesuai dengan Anggaran Dasar, UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku. 

 Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) Persentase (%) 

PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48 
PT Saptadaya Bumitama Persada 120 2.755.200.000 21,09 
PT Grahatama Kreasibaru 304 6.979.840.000 53,43 
Total 569 13.064.240.000 100,00 
 

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia 
Nomor: 40 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, 
Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0277004 
tanggal 18 Desember 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT 
Communication Cable Systems Indonesia, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0172751.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 (selanjutnya disebut “Akta No. 40 tanggal 
18 Desember 2018”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: Pengalihan saham dalam 
Perseroan dengan cara menjual sebagian saham dalam Perseroan yang dimiliki Perseroan Terbatas PT 
Grahatama Kreasibaru kepada Perseroan Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada, sebanyak 25 (dua 
puluh lima) saham yang mana jual beli dibuat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di 
bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana telah 
disimpan dalam minuta akta oleh Notaris sebagaimana termaktub dalam Akta Penyimpanan (Depot) 
Nomor: 41 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., 
M.Kn., Notaris di Jakarta. 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Grahatama Kreasibaru 279 6.405.840.000 49,04  
PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 145 3.329.200.000 25,48  
Total 569 13.064.240.000 100,00 

 
 

   

 
213 

 

3. Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Desember 2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: 
a. Menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan semula sebesar Rp 22.960.000,- 

(dua puluh dua  juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), 
sehingga setelah perubahan nilai nominal masing-masing saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi 
sebagai berikut: 
I. Perseroan Terbatas PT Grahatama Kreasibaru, sejumlah 64.058.400 (enam puluh empat juta lima 

puluh delapan ribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.405.840.000,- 
(enam miliar empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) 

II. Perseroan Terbatas PT Millenia Prosperindo Optima, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua 
ratus sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- 
(tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 

III. Perseroan Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua 
ratus sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- 
(tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 

b. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 13.087.200.000,- (tiga belas miliar delapan puluh 
tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) 
dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 13.064.240.000,- (tiga belas miliar enam puluh 
empat juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh 
miliar Rupiah), yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 669.357.600 (enam ratus 
enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham baru, dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar 
Rp 66.935.760.000,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh 
ribu Rupiah). Dengan adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai 
berikut: 

 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang 

terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan 
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus 
Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai 
berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,04  
PT Millenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,48  

Total 800.000.000 80.000.000.000 100,00 
 

Keterangan: 

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia tanggal 18 Desember 
2018 yang dibuat di bawah tangan, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan untuk, antara 
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Tahun 2018 

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia Nomor: 
5 tanggal 6 April 2018, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, 
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0139427 tanggal 10 April 2018 perihal 
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Communication Cable Systems Indonesia, serta 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049725.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 10 April 2018 
(selanjutnya disebut “Akta No. 5 tanggal 6 April 2018”), para pemegang saham Perseroan telah mengambil 
keputusan sebagai berikut: 
1. Memutuskan, menyetujui pengalihan saham dari Communication Cable System International Ltd, sejumlah 

14 (empat belas) saham kepada PT Grahatama Kreasibaru berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang 
dibuat di bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 26 Maret 2018; 

2. Memutuskan, menyetujui agar pengalihan saham (termasuk diantaranya tata cara pembayaran harga saham 
yang dialihkan dan perlakuan atas saham yang dialihkan) dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui tata 
cara dan/atau mekanisme yang dianggap paling baik, dengan ketentuan dilakukan dengan memperhatikan 
dan sesuai dengan Anggaran Dasar, UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku. 

 Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) Persentase (%) 

PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48 
PT Saptadaya Bumitama Persada 120 2.755.200.000 21,09 
PT Grahatama Kreasibaru 304 6.979.840.000 53,43 
Total 569 13.064.240.000 100,00 
 

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia 
Nomor: 40 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, 
Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral 
Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0277004 
tanggal 18 Desember 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT 
Communication Cable Systems Indonesia, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0172751.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 (selanjutnya disebut “Akta No. 40 tanggal 
18 Desember 2018”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: Pengalihan saham dalam 
Perseroan dengan cara menjual sebagian saham dalam Perseroan yang dimiliki Perseroan Terbatas PT 
Grahatama Kreasibaru kepada Perseroan Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada, sebanyak 25 (dua 
puluh lima) saham yang mana jual beli dibuat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di 
bawah tangan, ditandatangani dan bermaterai cukup tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana telah 
disimpan dalam minuta akta oleh Notaris sebagaimana termaktub dalam Akta Penyimpanan (Depot) 
Nomor: 41 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., 
M.Kn., Notaris di Jakarta. 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Grahatama Kreasibaru 279 6.405.840.000 49,04  
PT Millenia Prosperindo Optima 145 3.329.200.000 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 145 3.329.200.000 25,48  
Total 569 13.064.240.000 100,00 
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3. Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Desember 2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: 
a. Menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan semula sebesar Rp 22.960.000,- 

(dua puluh dua  juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), 
sehingga setelah perubahan nilai nominal masing-masing saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi 
sebagai berikut: 
I. Perseroan Terbatas PT Grahatama Kreasibaru, sejumlah 64.058.400 (enam puluh empat juta lima 

puluh delapan ribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.405.840.000,- 
(enam miliar empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) 

II. Perseroan Terbatas PT Millenia Prosperindo Optima, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua 
ratus sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- 
(tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 

III. Perseroan Terbatas PT Saptadaya Bumitama Persada, sejumlah 33.292.000 (tiga puluh tiga juta dua 
ratus sembilan puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.329.200.000,- 
(tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) 

b. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 13.087.200.000,- (tiga belas miliar delapan puluh 
tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) 
dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 13.064.240.000,- (tiga belas miliar enam puluh 
empat juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh 
miliar Rupiah), yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 669.357.600 (enam ratus 
enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham baru, dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar 
Rp 66.935.760.000,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh 
ribu Rupiah). Dengan adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai 
berikut: 

 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang 

terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan 
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus 
Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai 
berikut: 
 

Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Total Nilai Nominal 
Saham (Rp ,-) 

Persentase 
(%) 

PT Grahatama Kreasibaru 392.267.136 39.226.713.600 49,04  
PT Millenia Prosperindo Optima 203.866.432 20.386.643.200 25,48  
PT Saptadaya Bumitama Persada 203.866.432 20.386.643.200 25,48  

Total 800.000.000 80.000.000.000 100,00 
 

Keterangan: 

Dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Communication Cable Systems Indonesia tanggal 18 Desember 
2018 yang dibuat di bawah tangan, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan untuk, antara 
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lain membagikan dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan, yang berasal dari laba ditahan 
sebesar Rp. 66.935.760.000,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh 
ribu Rupiah) secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya. 
 
 
Tahun 2019 
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 04 Maret 2019, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan yaitu 
sebagai berikut: 
 
 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi 

atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan nilai 
nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

 
Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 

Saham (Rp ,-) Persentase (%) 

PT Grahatama Kreasibaru  392.267.136 39.226.713.600 49,0 
PT Millenia Prosperindo Optima  203.866.432 20.386.643.200 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada  203.866.432 20.386.643.200 25,5 
Total 800.000.000 80.000.000.000 100,0 

 
 

Sejak diterbitkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 18 Desember 
2018 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta sampai dengan Pernyataan 
Pendaftaran ke OJK, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. 
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan 
sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. 
 
Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan 
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun 
keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan 
pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah 
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian 
dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus 
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab 
secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang 
saham. 
 
Apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif, setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen 
Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh 
persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh 
pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi 
keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
 
Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas 
dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di 
Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan 
sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. 
 
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada 
pemegang saham. 
 
Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2016, 2017, dan 2018. 
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lain membagikan dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan, yang berasal dari laba ditahan 
sebesar Rp. 66.935.760.000,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh 
ribu Rupiah) secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan sahamnya. 
 
 
Tahun 2019 
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 04 Maret 2019, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan yaitu 
sebagai berikut: 
 
 
Modal Dasar : Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi 

atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham dengan nilai 
nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Modal Disetor : Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 

800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp Rp 100,- (seratus Rupiah). 

 
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

 
Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal 

Saham (Rp ,-) Persentase (%) 

PT Grahatama Kreasibaru  392.267.136 39.226.713.600 49,0 
PT Millenia Prosperindo Optima  203.866.432 20.386.643.200 25,5 
PT Saptadaya Bumitama Persada  203.866.432 20.386.643.200 25,5 
Total 800.000.000 80.000.000.000 100,0 

 
 

Sejak diterbitkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 18 Desember 
2018 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta sampai dengan Pernyataan 
Pendaftaran ke OJK, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. 
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan 
sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. 
 
Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan 
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun 
keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan 
pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan 
disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah 
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian 
dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus 
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab 
secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang 
saham. 
 
Apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif, setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen 
Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh 
persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh 
pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi 
keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
 
Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas 
dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di 
Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan 
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Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada 
pemegang saham. 
 
Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2016, 2017, dan 2018. 
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XI. PERPAJAKAN 
 
Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek 
Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangktutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain 
dividen. 
 
Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak 
termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 
 
 Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
 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. 
 
Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau 
bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan 
dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan 
Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan 
atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha 
Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, 
dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. 
 
Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya 
tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 
tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. 
 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 
tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang 
Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka 
penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di 
Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. 
 
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 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. 
PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 
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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 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 Februari 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) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa 

Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% 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; 

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai 
saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut 
adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan 
oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan 

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, 
maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan 
sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri 
tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek. 

 
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN 
 
Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal 
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
 
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI 
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN 
TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN 
UMUM INI. 
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XI. PERPAJAKAN 
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adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan 
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XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK 
 
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual 
Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan 
kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak 
habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran. 
 
Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada 
sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. 
 
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk 
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran 
Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas. 
 
2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam 
Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: 
         

No Nama Para Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan Jumlah Penjaminan % 
(jumlah saham) (Rp) 

 Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
   1. PT UOB Kay Hian Sekuritas 170.780.000 42.695.000.000 85,39 

 Subtotal 170.780.000 42.695.000.000 85,39 
 

     Penjamin Emisi Efek 
   1. 

2. 
3. 

Valbury Sekuritas 
KGI Sekuritas 
NISP Sekuritas 

29.000.000 
150.000 

70.000 

7.250.000.000 
37.500.000 
17.500.000 

14,500 
0,075 
0,035 

 Subtotal 29.220.000 7.305.000.000 14,61 
 

     Total 200.000.000 50.000.000.000 100,00 
 
3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA 
 
Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang 
Saham, Perseroan, dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal 
(bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 23 Mei 2019. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah permintaan 
terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp246 (dua ratus empat 
puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan 
hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan 
kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dan 
dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 
 
 Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; 
 Permintaan dari calon investor yang berkualitas; 
 Kinerja keuangan Perseroan; 
 Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan 

mengenai industri yang terkait dengan Perseroan; 
 Status dari perkembangan terakhir Perseroan; 
 Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk 

beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; 
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Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada 
di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana 
saham tersebut dicatatkan. 
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah 
sebagai berikut: 
 
1. AKUNTAN PUBLIK 

 
Akuntan Publik   : KAP JOACHIM POLTAK LIAN & REKAN 

Graha Mandiri Lantai 24, Jalan imam Bonjol No 61, Kecamatan 
Menteng, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 
Telp. : +6221 391 6421 
Fax. : +6221 392 7192 

STTD    : STTD.AP-303/NB.122/2018 
Tertanggal 14 Agustus 2018 a.n. Poltak Situmorang. 

Asosiasi    : Institut Akuntan Pubik Indonesia 
Pedoman Kerja   : Standar Audit 
Surat Penunjukkan                                  : No.119/JPL-HOCCSI-Au/IX/2018 tertanggal 24 September     
 2018 
 
Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan 
standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik 
merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan 
bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan 
yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti 
yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip 
akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap 
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai 
kewajaran dari laporan keuangan Perseroan. 
 

2. KONSULTAN HUKUM 
 
Konsultan Hukum   : William Hendrik Esther 
      Gedung Palma One lantai 3 unit 308, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 
      X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950, Indonesia 
STTD    : Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 Tanggal 14 Mei 2018 atas  

nama Hendrik Silalahi. 
Asosiasi    : 201717 
Pedoman Kerja   : Standard  Profesi  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar   Modal 
      (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan  HKHPM 
      No. KEP/01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014. 
Surat Penunjukkan   : No. 310/WHE/XII/18 tertanggal 3 Desember 2018. 
 
Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai 
Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma 
atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat 
dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan 
menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif 
dan mandiri. 
 

 

 

 

 

   

 
221 

 

3. NOTARIS 
 
Notaris    : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., MKn. 

Jl. KH. Zainul Arifin No. 2 
Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5 
Jakarta 11140 
Telp.: (021) 634 5668. 
Fax.: (021) 634 5666. 

No. STTD    :  STTD.N-29/PM.22/2018 tertanggal 19 Maret 2018 atas nama  
      Christina Dwi Utami. 
Keanggotaan Asosiasi   : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0639319800705. 
Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30  

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 
Surat Penunjukkan   : 447/SI.Not/XII/2018    tertanggal 3 Desember 2018. 
 
 
Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam 
rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan 
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik 
Notaris. 
 

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK 
 
Biro Administrasi Efek  : PT Adimitra Jasa Korpora 

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 
Telp. : +62 21 – 2974 5222 
Fax. : +62 21 – 2928 9961 

STTD    : Surat Keputusan Ketua Bapepam No KEP-41/D.04/2014 
      tanggal 19 September 2014. 
Asosiasi    : Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/II/2015-012. 
Pedoman Kerja   : Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK. 

  Surat Penunjukkan   : No. PW-010/CCSI/012019 tertanggal 11 Januari 2019. 
 
 
Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar 
Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar 
Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah 
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat 
persetujuan dari Penjamin 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 berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS 
dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham 
(“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan pasar modal yang berlaku. 

 
Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 
Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar 
Modal. 
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
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      X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950, Indonesia 
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Surat Penunjukkan   : No. 310/WHE/XII/18 tertanggal 3 Desember 2018. 
 
Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai 
Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma 
atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat 
dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan 
menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif 
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dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat 
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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 
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN 
PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 

 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub di bawah ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang 
terakhir berdasarkan Akta No. 11 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., M.HUM., 
M.KN, Notaris di Jakarta . Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0037423.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem 
Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019 adalah sebagai berikut: 
 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pasal 1 

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam 
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat.  

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara 
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.  

 
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 

Pasal 2 
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.  
 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal 3 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :  
Berusaha dalam bidang industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik lainnya, industri pipa plastik 
dan perlengkapannya, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.   

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan  
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :  
i. kegiatan usaha utama :  

a industri kabel serta optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.   
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau 
aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan 
rendah/menengah/tinggi.   

c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang 
dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung plastik dan 
perlengkapan pipa.  

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.   

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan 
atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan 
menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas 
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, 
gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian 
kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi 
non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan 
kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk 
pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa 
telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses 
internet melalui operator infrastruktur dengan kabel.  Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk 
telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.  
Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui 
suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN).  Termasuk 
juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara 
lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 
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f.     instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung 
baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik 
tegangan rendah.Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, 
seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g. instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada 
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena.  
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi 
telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi 
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya.  Termaasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan 
telekomunikasi. 

ii. kegiatan usaha penunjang : 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 
 

M O D A L 
Pasal 4 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 
3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus 
Rupiah) 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau 
sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham. 

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud 
maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan 
“Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”), mengenai penyetoran tersebut; 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini 
cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;   

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  

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

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur 
modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya 
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang 
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  
-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan 
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan 
mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 

5. a.    Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek 
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek 
yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan 
dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 
tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang 
sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama 
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;  
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN 
PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 

 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub di bawah ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang 
terakhir berdasarkan Akta No. 11 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., M.HUM., 
M.KN, Notaris di Jakarta . Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0037423.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 5 Maret 2019 dan telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem 
Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-AH.01.03-0132698 tertanggal 5 Maret 2019 adalah sebagai berikut: 
 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pasal 1 

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam 
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat.  

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara 
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.  

 
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 

Pasal 2 
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.  
 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal 3 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :  
Berusaha dalam bidang industri kabel serat optik, industri kabel listrik dan elektronik lainnya, industri pipa plastik 
dan perlengkapannya, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.   

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan  
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :  
i. kegiatan usaha utama :  

a industri kabel serta optik: kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.   
b. industri kabel listrik dan elektronik lainnya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau 
aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan 
rendah/menengah/tinggi.   

c. industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang 
dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP/ Termasuk tabung plastik dan 
perlengkapan pipa.  

d. perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.   

e. aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan 
atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan 
menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas 
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, 
gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian 
kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi 
non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan 
kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk 
pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa 
telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses 
internet melalui operator infrastruktur dengan kabel.  Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk 
telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.  
Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui 
suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN).  Termasuk 
juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara 
lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. 
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f.     instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung 
baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik 
tegangan rendah.Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, 
seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

g. instalasi telekomunikasi: kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada 
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena.  
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi 
telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi 
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya.  Termaasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan 
telekomunikasi. 

ii. kegiatan usaha penunjang : 
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan 
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas. 
 

M O D A L 
Pasal 4 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 
3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus 
Rupiah) 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau 
sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham. 

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud 
maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan 
“Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”), mengenai penyetoran tersebut; 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini 
cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;   

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  

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

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur 
modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya 
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang 
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  
-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan 
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan 
mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 

5. a.    Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek 
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek 
yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan 
dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 
tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang 
sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama 
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;  
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b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal;  

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal 
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;  

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;   

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 
sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas 
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan 
syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 

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

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada 
pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki 
posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang 
penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;  

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan 
seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.  

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau 
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS 
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua 
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :  
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;  
b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 

dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b 
Pasal ini; 

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi 
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan 
dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam 
ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;  

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk 
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.  
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9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran 
dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal 
disetor tersebut. 

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di 
bidang Pasar Modal. 

 
S A H A M 

Pasal 5 
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa 

nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal. 

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai 
pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang 
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 

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

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak 
mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.   

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai 
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham 
tersebut. 

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham ataulebih dengan sendirinya menurut hukum harus 
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

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

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan.  

 
SURAT SAHAM 

Pasal 6 
1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada 

Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham 
berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

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-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.  
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b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal;  

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal 
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;  

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek 
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek 
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;   

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 
sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas 
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan 
syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal; 

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

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada 
pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki 
posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang 
penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;  

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan 
seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.  

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau 
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS 
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan 
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua 
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :  
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;  
b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 

dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b 
Pasal ini; 

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi 
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan 
dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam 
ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;  

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk 
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.  
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9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran 
dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal 
disetor tersebut. 

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di 
bidang Pasar Modal. 

 
S A H A M 

Pasal 5 
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa 

nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal. 

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai 
pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang 
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 

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

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak 
mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.   

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai 
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham 
tersebut. 

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham ataulebih dengan sendirinya menurut hukum harus 
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

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

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan.  

 
SURAT SAHAM 

Pasal 6 
1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada 

Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham 
berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

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-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.  
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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. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;  
f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.  

6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas 
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang 
anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif 
saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, 
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada 
Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau 
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang 
bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau 
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti 
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan 
Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan : 
a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;   
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;  
c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;  
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikatatau konfirmasi tertulis;  
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan 

dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;  
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.  

 
PENGGANTI SURAT SAHAM 

Pasal 7 
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :   

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan   
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.   
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :   

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;   
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RepubIik Indonesia atas hilangnya surat 

saham tersebut;  
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh 

Direksi Perseroan; dan  
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana 

saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran 
pengganti surat saham.  

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. 
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak 

berlaku lagi.  
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan 

pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. 
 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 
Pasal 8 

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

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :  
a. Nama dan alamat para pemegang saham;  
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b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;  
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;  
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai 

penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia 
tersebut;  

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran 
Dasar ini; 

f. Perubahan kepemilikan saham; dan 
g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.  
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa 

Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum 
diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah 
sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan.  

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

6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan 
pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.  

7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 
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 atau salah seorang anggota Direksi 
atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu 
penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham 
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di 
Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, 
pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang 
akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai 
gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. 

 
PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 9 
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan 
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

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

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

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 
ini, 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 Daftar 
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan 



207206

   

 
226 

 

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. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;  
f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.  

6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas 
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang 
anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif 
saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, 
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada 
Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau 
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang 
bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau 
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti 
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.  

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan 
Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan : 
a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;   
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;  
c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;  
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikatatau konfirmasi tertulis;  
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan 

dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;  
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.  

 
PENGGANTI SURAT SAHAM 

Pasal 7 
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :   

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan   
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.   
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :   

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;   
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RepubIik Indonesia atas hilangnya surat 

saham tersebut;  
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh 

Direksi Perseroan; dan  
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana 

saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran 
pengganti surat saham.  

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. 
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak 

berlaku lagi.  
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan 

pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. 
 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 
Pasal 8 

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

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :  
a. Nama dan alamat para pemegang saham;  
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b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;  
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;  
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai 

penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia 
tersebut;  

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran 
Dasar ini; 

f. Perubahan kepemilikan saham; dan 
g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.  
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa 

Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum 
diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah 
sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan.  

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

6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan 
pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.  

7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 
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 atau salah seorang anggota Direksi 
atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu 
penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham 
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di 
Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, 
pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang 
akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai 
gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. 

 
PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 9 
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan 
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

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

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

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 
ini, 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 Daftar 
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan 



208

   

 
228 

 

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.  

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi 
tertulis 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 yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut 
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. 

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

10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan 
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.  

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

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk 
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi 
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.  

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-masing 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 RUPS, dengan 
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek 
beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham 
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan 
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang 
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.   

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 10 
1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan 

hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang 
ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima 
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan 
pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk 
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada 
Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa 
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Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal di Indonesia. 

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

4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah 
dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara 
yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu 
ditangguhkan. 

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun 
pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro 
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). 

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan  memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk 
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran 
Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.  

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan 
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.  

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak 
atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan.  

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab 
lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan 
mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan 
secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat 
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.  

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak 
atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis 
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. 

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di                 
Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan 
dicatatkan. 

 
D I R E K S I 

Pasal 11 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, 

seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih 
Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi 
dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan 
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, 
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Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.  

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi 
tertulis 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 yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut 
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. 

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

10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan 
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.  

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

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk 
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi 
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.  

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-masing 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 RUPS, dengan 
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek 
beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham 
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan 
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang 
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.   

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana 
saham-saham Perseroan dicatatkan. 

 
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

Pasal 10 
1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan 

hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang 
ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima 
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan 
pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk 
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada 
Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa 
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Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal di Indonesia. 

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

4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah 
dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara 
yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu 
ditangguhkan. 

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun 
pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro 
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). 

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan  memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk 
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran 
Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.  

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan 
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.  

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak 
atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan.  

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab 
lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan 
mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan 
secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat 
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.  

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak 
atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis 
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. 

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang 
Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan dicatatkan. 

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di                 
Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan 
dicatatkan. 

 
D I R E K S I 

Pasal 11 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, 

seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih 
Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi 
dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan 
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, 
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setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri 
dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan 
pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.  
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS 

dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari 

jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak 
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS 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 tersebut.  

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi 
baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.  

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib 
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.  

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada 
anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 
ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal.  

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang 
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS 
dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi 
tersebut.  

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : 
a. Meninggal dunia;  
b. Masa jabatannya berakhir;  
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;  
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;   
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 
Pasal 12 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan 
sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.  

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung 
jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran 
Dasar.  

3. Tugas pokok Direksi adalah : 
a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;  
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; 
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada 

Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku 
yang akan datang.  
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk 
komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku 
Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, 
Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris 
perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.   
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4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan 
oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :  
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan 

yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.  

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala 
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala 
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.  

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :  
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di 

Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;  
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;  
c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya 

kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;  
d. membeli, menerima pengoperan/Penyerahann atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak 

bergerak; 
e. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh 

harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;   
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum : 
a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan 

bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau 
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun buku; atau  

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) 
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;   

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini 
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan 
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis 
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar 
ini. 

9.a.    Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : 
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;   
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan 

Perseroan.  
iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris 
sampai dengan :  
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; 

atau  
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.   

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak 
mengurangiketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :  
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;   
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan; atau  
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setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri 
dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan 
pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.  
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS 

dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari 

jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak 
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS 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 tersebut.  

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi 
baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.  

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib 
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.  

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada 
anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut. 

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 
ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal.  

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang 
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS 
dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi 
tersebut.  

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : 
a. Meninggal dunia;  
b. Masa jabatannya berakhir;  
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;  
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;   
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 
Pasal 12 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan 
sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.  

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung 
jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran 
Dasar.  

3. Tugas pokok Direksi adalah : 
a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;  
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; 
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada 

Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku 
yang akan datang.  
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk 
komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku 
Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, 
Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris 
perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.   
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4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan 
oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :  
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan 

yang mengakibatkan kerugian; dan 
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.  

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala 
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala 
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.  

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :  
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di 

Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;  
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;  
c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya 

kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;  
d. membeli, menerima pengoperan/Penyerahann atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak 

bergerak; 
e. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh 

harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;   
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum : 
a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan 

bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau 
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun buku; atau  

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) 
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;   

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini 
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan 
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis 
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar 
ini. 

9.a.    Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : 
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;   
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan 

Perseroan.  
iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris 
sampai dengan :  
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; 

atau  
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.   

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak 
mengurangiketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :  
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;   
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan; atau  
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iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai 
benturan kepentingan dengan Perseroan.  

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran 
Dasar ini.  

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  nama Direksi serta mewakili Perseroan;   
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu 

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak 
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau 
lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur 
dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.   

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.  
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh 

RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas 
dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang 
ditetapkan oleh RUPS. 

15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada 
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 

  
RAPAT DIREKSI 

Pasal 13 
1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan 

mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) 
bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas 
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih 
yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.  

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi 
menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. 

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, telex, faksimile 
yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi 
(atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju 
dengan panggilan yang lebih pendek. 

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang 
berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. 

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di 
dalam wilayah Republik Indonesia.Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih 
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik 
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan 
yang sah dan mengikat. 

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab 
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah 
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam 
Rapat Direksi yang bersangkutan. 

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan 
surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. 

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. 

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 per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan 
secara sah dalam rapat.  
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10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.   
11.         a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara 

untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. 
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, 

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi 
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang 
mengeluarkan suara dalam rapat.  

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. 
Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat 
Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh 
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal 
terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib 
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. 
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan 
yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian 
tidak disyaratkan. 

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua 
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota 
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani 
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 

14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media 
elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan 
keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.  

15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. 

 
DEWAN KOMISARIS 

Pasal 14 
1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya 

diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris 
Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan 
Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan 
RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan 
menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS 
yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.   
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh 

RUPS. 
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan 

Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa 
jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan 
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.  

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan 
wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.  
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iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai 
benturan kepentingan dengan Perseroan.  

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran 
Dasar ini.  

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  nama Direksi serta mewakili Perseroan;   
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu 

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak 
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau 
lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur 
dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.   

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.  
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh 

RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas 
dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang 
ditetapkan oleh RUPS. 

15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada 
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 

  
RAPAT DIREKSI 

Pasal 13 
1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan 

mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) 
bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas 
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih 
yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.  

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi 
menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. 

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, telex, faksimile 
yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi 
(atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju 
dengan panggilan yang lebih pendek. 

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang 
berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. 

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di 
dalam wilayah Republik Indonesia.Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih 
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik 
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan 
yang sah dan mengikat. 

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab 
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah 
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam 
Rapat Direksi yang bersangkutan. 

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan 
surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. 

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. 

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 per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan 
secara sah dalam rapat.  
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10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.   
11.         a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara 

untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. 
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, 

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi 
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang 
mengeluarkan suara dalam rapat.  

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. 
Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat 
Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh 
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal 
terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib 
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. 
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan 
yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian 
tidak disyaratkan. 

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua 
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota 
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani 
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 

14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media 
elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan 
keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.  

15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. 

 
DEWAN KOMISARIS 

Pasal 14 
1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya 

diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris 
Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan 
Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan 
RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan 
menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS 
yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. 

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.   
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh 

RUPS. 
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan 

Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa 
jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan 
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.  

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan 
wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.  
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9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. 
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut.  

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 
ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal.  

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila 
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. 

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : 
a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;   
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK 

di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 
 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 
Pasal 15 

1. Dewan Komisaris bertugas :  
a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat 
kepada Direksi;  

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya 
tahun buku yang akan datang;  

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; 

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 
keputusan RUPS; 

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan 
tahunan tersebut;  

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.   

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan 
tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite 
lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar 
Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun 
buku Perseroan.  

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris 
berkewajiban:  
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. 
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran 

yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang 
harus ditempuh. 

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenaI setiap persoalan lainnya yang dianggap penting 
bagi pengelolaan Perseroan. 

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS. 
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai 

perkembangan Perseroan. 
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3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau 
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, 
surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk 
keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah 
dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan 
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang 
membantunya. 

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk 
jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.  

5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya 
Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban 
Perseroan. 

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota 
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran 
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan 
yang mendesak bagi Perseroan. 

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai 
alasan dari tindakan tersebut. 

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan 
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara 
tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan 
dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris 
lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun 
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh 
dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang 
bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut 
menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. 

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun 
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal 
demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. 

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai 
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.   

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu 
tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.  

12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar 
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang 
berlaku. 

 
RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 16 
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 

(dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 
dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian 
dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang 
Direksi.  

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan 
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi 
disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang 
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9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. 
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
dalam RUPS tersebut.  

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait 
ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal.  

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila 
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. 

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : 
a. Meninggal dunia; 
b. Masa jabatannya berakhir; 
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; 
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;   
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran 

Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK 

di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 
 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 
Pasal 15 

1. Dewan Komisaris bertugas :  
a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat 
kepada Direksi;  

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya 
tahun buku yang akan datang;  

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; 

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 
keputusan RUPS; 

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan 
tahunan tersebut;  

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.   

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan 
tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite 
lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar 
Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun 
buku Perseroan.  

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris 
berkewajiban:  
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. 
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran 

yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang 
harus ditempuh. 

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenaI setiap persoalan lainnya yang dianggap penting 
bagi pengelolaan Perseroan. 

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS. 
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai 

perkembangan Perseroan. 
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3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau 
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, 
surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk 
keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah 
dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan 
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang 
membantunya. 

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk 
jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.  

5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya 
Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban 
Perseroan. 

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota 
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran 
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan 
yang mendesak bagi Perseroan. 

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai 
alasan dari tindakan tersebut. 

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan 
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara 
tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir 
dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan 
dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris 
lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun 
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh 
dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang 
bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut 
menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. 

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun 
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal 
demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. 

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai 
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.   

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu 
tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.  

12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar 
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang 
berlaku. 

 
RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Pasal 16 
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 

(dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 
dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian 
dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang 
Direksi.  

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan 
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi 
disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang 
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layak, atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. 

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat 
yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan diskusi dalam rapat.  

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan 
di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan 
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam 
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris 
tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau 
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat 
Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara 
para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.  

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan 
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.  

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat 
tersebut.  

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil 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 Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan 
menentukan. 

11.  a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) 
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris 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 Dewan 
Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.   

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang 
mengeluarkan suara dalam rapat. 

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat 
Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah 
Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian 
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan 
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara 
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti 
yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam 
rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.  

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, 
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan 
yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 
secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara 
demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan 
Komisaris. 

14. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana 
media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat 
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan 
pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.  

15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.  
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RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN 
Pasal 17 

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) 
Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.  

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan 
Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan 
datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan 
perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah 
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna 
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang 
saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal.  

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah 
dan menilai LaporanTahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya 
Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.   

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 18 
1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah :  

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.  
b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang 

diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar 
ini. 

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-
duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.  

3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan 
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.  

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :  
i. dilakukan dengan itikad baik;  
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;  
iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; 
v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.    

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 
Pasal ini, diterima Direksi. 

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, 
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.   

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.  

8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : 
i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 

Pasal ini; dan 
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;  
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layak, atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. 

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat 
yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan diskusi dalam rapat.  

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan 
di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan 
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam 
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris 
tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau 
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat 
Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara 
para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.  

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan 
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.  

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat 
tersebut.  

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil 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 Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan 
menentukan. 

11.  a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) 
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris 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 Dewan 
Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.   

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang 
mengeluarkan suara dalam rapat. 

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat 
Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah 
Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian 
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan 
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara 
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti 
yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam 
rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.  

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, 
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan 
yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan 
secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara 
demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan 
Komisaris. 

14. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana 
media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat 
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan 
pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.  

15. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.  
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RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN 
Pasal 17 

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) 
Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.  

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan 
Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan 
datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan 
perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah 
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna 
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang 
saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal.  

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah 
dan menilai LaporanTahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya 
Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.   

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 18 
1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah :  

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.  
b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang 

diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar 
ini. 

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-
duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.  

3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan 
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.  

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :  
i. dilakukan dengan itikad baik;  
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;  
iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; 
v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.    

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 
Pasal ini, diterima Direksi. 

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, 
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.   

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.  

8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : 
i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 

Pasal ini; dan 
ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;  
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-dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan 
RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini;   
-Pengumuman tersebut paling kurang melalui media: 
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;  
b. situs web Bursa Efek; dan  
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 

digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.   
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 

ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan 
diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.  

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada Pasal ini, wajib:  
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah 

RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan 
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan 
diselenggarakan RUPS tersebut. 

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan 
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan 
RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 

  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

Pasal 19 
1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.  
2. Dalam RUPS Tahunan : 

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan 
persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan 
keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;  
c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan 

akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal;  

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris Perseroan;  

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.  

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

Pasal 20 
RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau 
Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
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TEMPAT DAN PEMANGGILAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 21 
 

1. RUPS dapat diadakan di : 
a. tempat kedudukan Perseroan; atau  
b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau  
c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau  
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;   

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.   
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 

(lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, 
dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara 
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan 
pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut :   
a.    1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;   
b. situs web Bursa Efek; dan  
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 

digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.   
Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : 
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;  
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan  
d. tanggal pemanggilan RUPS.  

4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan 
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 
Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.   
Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi : 
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;  
b. waktu penyelenggaraan RUPS;  
c. tempat penyelenggaraan RUPS;  
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;  
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal 

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.  
5.     a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS 
kedua dilangsungkan;  

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak 
mencapai kuorum kehadiran;  

iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua 
puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;  

iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku 
untuk pemanggilan RUPS kedua.  

b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:  
i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:   
ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai 

kuorum kehadiran.  
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka 

pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi 
syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan 
dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.  

7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika : 
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-dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan 
RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini;   
-Pengumuman tersebut paling kurang melalui media: 
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;  
b. situs web Bursa Efek; dan  
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 

digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.   
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 

ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan 
diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.  

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada Pasal ini, wajib:  
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah 

RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan 
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti 
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan 
pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan 
diselenggarakan RUPS tersebut. 

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan 
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan 
RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 

  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

Pasal 19 
1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.  
2. Dalam RUPS Tahunan : 

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan 
persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan 
keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;  
c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan 

akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal;  

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris Perseroan;  

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.  

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

Pasal 20 
RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau 
Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
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TEMPAT DAN PEMANGGILAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 21 
 

1. RUPS dapat diadakan di : 
a. tempat kedudukan Perseroan; atau  
b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau  
c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau  
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;   

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.   
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 

(lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, 
dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara 
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan 
pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut :   
a.    1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;   
b. situs web Bursa Efek; dan  
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang 

digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.   
Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : 
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;  
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan  
d. tanggal pemanggilan RUPS.  

4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan 
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 
Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.   
Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi : 
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;  
b. waktu penyelenggaraan RUPS;  
c. tempat penyelenggaraan RUPS;  
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;  
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal 

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.  
5.     a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS 
kedua dilangsungkan;  

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak 
mencapai kuorum kehadiran;  

iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua 
puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;  

iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku 
untuk pemanggilan RUPS kedua.  

b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:  
i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:   
ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai 

kuorum kehadiran.  
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka 

pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi 
syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan 
dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.  

7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika : 
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a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang 
bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara; dan  

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS 
yang bersangkutan; dan  

c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan 
dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan 
RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :  
a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan 

penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;  

b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ; 
i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta 

secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau  
ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.   

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, 
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib 
tersedia : 
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau 
pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, 
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS 
dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara 
pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;  
-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS 
mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan 
bukan karena kesalahan Perseroan.  
 

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
Pasal 22 

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal 
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua 
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan 
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang 
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas 
hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak 
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan 
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang 
ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan 
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak 
mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai 
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih 
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.  

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

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah 
RUPS.  
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Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 
saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah 
RUPS dibuat oleh Notaris. 
Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang 
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 
(tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.  

5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : 
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;   
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;   
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah 

seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;  
d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 

memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;  
e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara 

RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; 
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;  
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan 

suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;   
h. keputusan RUPS; dan  
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan 

RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.  
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis 

mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah penyelenggaraan RUPS.  

7. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan 
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan 
adalah informasi dalam bahasa Indonesia. 

8. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib disampaikan 
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. 

 
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN 

Pasal 23 
1.   a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 

berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang 
harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk 
penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:  
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;   

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka 
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;   

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, 
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.   

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali 
perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan 
dengan ketentuan : 
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 

(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam RUPS;  
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a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang 
bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara; dan  

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS 
yang bersangkutan; dan  

c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan 
dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan 
RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :  
a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan 

penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;  

b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ; 
i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta 

secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau  
ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.   

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, 
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib 
tersedia : 
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau 
pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, 
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS 
dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara 
pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;  
-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS 
mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan 
bukan karena kesalahan Perseroan.  
 

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
Pasal 22 

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal 
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua 
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan 
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang 
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas 
hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak 
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan 
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang 
ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan 
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak 
mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai 
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih 
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.  

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

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah 
RUPS.  
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Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 
saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah 
RUPS dibuat oleh Notaris. 
Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang 
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 
(tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.  

5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : 
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;   
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;   
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah 

seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;  
d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 

memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;  
e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara 

RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; 
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;  
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan 

suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;   
h. keputusan RUPS; dan  
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan 

RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.  
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis 

mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah penyelenggaraan RUPS.  

7. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan 
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan 
adalah informasi dalam bahasa Indonesia. 

8. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib disampaikan 
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. 

 
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN 

Pasal 23 
1.   a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 

berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang 
harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk 
penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:  
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;   

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka 
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;   

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, 
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.   

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali 
perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan 
dengan ketentuan : 
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 

(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam RUPS;  
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(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka 
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah 
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS kedua;  

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;   

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang 
merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) 
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan 
Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan 
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :  
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS;  

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS 
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS 
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 
3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;   

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;   

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan 
hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  
(i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar ini;  
(ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham 

pada klasifikasi saham tertentu;  
(iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah 

seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau 
diwakili;  

(iv) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak 
atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;  

(v) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;  

(vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas 
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas 
permohonan Perseroan;  

(vii) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi 
saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan 
hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada 
klasifikasi saham tersebut.  

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.   
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Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, 
dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang 
bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang 
bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan 
pada waktu RUPS diadakan.  

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham 
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 
pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.   
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, 

namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.   
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai 

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih 
pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan suara yang sah.  

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

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan 
kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju 
sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-
hal lain maka usul harus dianggap ditolak.  

9 RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangandan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut :  
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang 

sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan;  

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan 
keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen;  

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir Pasal ini tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang 
saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki 
oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;  

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS 
ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang 
Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, 
yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan;  

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih 
dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam 
RUPS ketiga tersebut.  

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua 
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.  

12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang 
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk 
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :   
a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham 

Perseroan;  
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(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka 
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah 
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS kedua;  

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;   

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang 
merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) 
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan 
Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan 
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :  
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS;  

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS 
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS 
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 
3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;   

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka 
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;   

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan 
hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  
(i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar ini;  
(ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham 

pada klasifikasi saham tertentu;  
(iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah 

seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau 
diwakili;  

(iv) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan 
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak 
atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;  

(v) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;  

(vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas 
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas 
permohonan Perseroan;  

(vii) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi 
saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan 
hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada 
klasifikasi saham tersebut.  

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.   
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Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, 
dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang 
bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang 
bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan 
pada waktu RUPS diadakan.  

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham 
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 
pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.   
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, 

namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.   
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai 

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih 
pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan suara yang sah.  

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

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan 
kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju 
sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-
hal lain maka usul harus dianggap ditolak.  

9 RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangandan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut :  
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang 

sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan;  

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan 
keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen;  

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir Pasal ini tidak tercapai, maka dalam 
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang 
saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki 
oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;  

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS 
ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang 
Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, 
yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan;  

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih 
dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam 
RUPS ketiga tersebut.  

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua 
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.  

12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang 
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk 
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :   
a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham 

Perseroan;  
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b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.  - 
13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam 

RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut : 
a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS 

yang bersangkutan; dan  
b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 

10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;  
c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;  
d. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

PENGGUNAAN LABA 
Pasal 24 

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

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang 
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. 
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu 
terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari 
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang 
saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah 
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.  

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih 
seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah 
dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

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 dalam 
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan 
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk 
membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan 
ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS 
Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan   yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang 
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan 
khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas 
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.  

  
PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

Pasal 25 
1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi 

(bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh 
Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.  

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat 
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.  
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4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang 
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba 
rugi Perseroan. 

 
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 26 
1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. 

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.   
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, 

kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan 
status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau 
penggantinya.  

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang 
dan/atau penggantinya.  

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan 
dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang 
pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku dibidang Pasar Modal. 

 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN 

Pasal 27 
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangandan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 

Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan 
keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.  

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional 
mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan Perseroan 
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah 
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 
Pasal 28 

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan 
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.   

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan 
keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan 
likuidasi oleh likuidator.  

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.  

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.   
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta 
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku 
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara 
terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para 
likuidator.  



225224

   

 
244 

 

b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.  - 
13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam 

RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut : 
a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS 

yang bersangkutan; dan  
b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 

10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;  
c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;  
d. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

PENGGUNAAN LABA 
Pasal 24 

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

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang 
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. 
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu 
terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari 
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang 
saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah 
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.  

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih 
seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah 
dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  

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 dalam 
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan 
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk 
membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan 
ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS 
Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan   yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di 
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.  

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang 
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan 
khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas 
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.  

  
PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

Pasal 25 
1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi 

(bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh 
Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.  

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat 
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.  
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4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang 
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba 
rugi Perseroan. 

 
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 26 
1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. 

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.   
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, 

kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan 
status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau 
penggantinya.  

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang 
dan/atau penggantinya.  

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan 
dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang 
pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku dibidang Pasar Modal. 

 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN 

Pasal 27 
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangandan peraturan yang berlaku di bidang Pasar 

Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan 
keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.  

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional 
mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan Perseroan 
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah 
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 
Pasal 28 

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan 
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.   

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan 
keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan 
likuidasi oleh likuidator.  

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.  

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.   
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta 
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.   

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku 
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara 
terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para 
likuidator.  
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7. 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.  

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah 
dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal.  

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk 
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.  

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9, Pasal ini meliputi : - 
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;  
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;  
c. Pembayaran kepada para kreditor;  
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan  
e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.  

11. Ketentuan mengenai Pembubaran dan Likuidasi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal. 

 
TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) 

Pasal 29 
Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap 
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam 
Pasal 8 Anggaran Dasar ini.  
 

PERATURAN PENUTUP 
Pasal 30 

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan 
memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 
 
1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus 
ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan pembelian saham 
dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 
FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin 
Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS 
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan 
efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). 
 
2. PEMESAN YANG BERHAK 
 
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha 
sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam 
Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.  
 
3. JUMLAH PESANAN 
 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 
(seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 
 
4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 
 
Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang 
ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. 
 
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 
 
1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif 

Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan 
Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama 
pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi 
registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;  

2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan 
akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda 
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan 
kolektif;  

3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang 
rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat 
konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek; 

4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI; 
5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek 

terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham; 
6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang 

saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI 
untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening 
efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; 

7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki 
sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham 
hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang 
telah ditunjuk; 
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7. 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.  

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah 
dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal.  

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk 
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.  

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9, Pasal ini meliputi : - 
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;  
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;  
c. Pembayaran kepada para kreditor;  
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan  
e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.  

11. Ketentuan mengenai Pembubaran dan Likuidasi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal. 

 
TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) 

Pasal 29 
Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap 
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam 
Pasal 8 Anggaran Dasar ini.  
 

PERATURAN PENUTUP 
Pasal 30 

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan 
memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 
 
1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus 
ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan pembelian saham 
dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 
FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin 
Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS 
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan 
efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). 
 
2. PEMESAN YANG BERHAK 
 
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha 
sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam 
Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.  
 
3. JUMLAH PESANAN 
 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 
(seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 
 
4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 
 
Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang 
ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. 
 
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 
 
1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif 

Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan 
Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama 
pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi 
registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;  

2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan 
akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda 
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan 
kolektif;  

3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang 
rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat 
konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek; 

4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI; 
5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek 

terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham; 
6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang 

saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI 
untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening 
efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; 

7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki 
sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham 
hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang 
telah ditunjuk; 
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8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek; 

9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham 
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama 
pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; 

10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan Saham tersebut. 
 

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak 
dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan 
saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. 

 
5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam 
kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS 
diperoleh. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan 
melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta 
melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi 
paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan 
secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan 
pemesanan Efek dan terbutki bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) 
FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 
(satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
 
Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan 
pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak 
terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatakalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi 
persyaratan pemesanan pembelian. 
 
6. MASA PENAWARAN UMUM 
 
Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 11 Juni – 12 Juni 
2019. Pengajuan pemesanan dapat disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 09.00 WIB 
sampai dengan pukul 16.00 WIB. Adapun jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah dari pukul 
09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 
 
7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN 
 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah 
serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua 
setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 
 

PT Bank UOB Indonesia 
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230 

Atas nama: PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ IPO PT Communication Cable Systems Ind 
No. Rekening: 327-306-023-3 

 
Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak 
yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada tanggal 17 Juni 2019. Apabila 
pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak 
atas penjatahan. 
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Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. 
Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau 
bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk 
pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas 
Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya. 
 
8. BUKTI TANDA TERIMA 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan 
kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani 
(tandatangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 
 
Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti 
Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian 
uang pemesanan dan/atau penerimaanFormulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.  
 
9. PENJATAHAN SAHAM 
 
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem 
kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan 
No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. 
 
Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) 
dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang 
ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan 
perorangan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling). 
 
Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham 
untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3 Juni 2018. 
 
A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 
 
Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
 
a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti 

dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan 
pemesan perorangan; 

b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a  termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan 
yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; 

c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan: 
1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan 
dengan Penawaran Umum; 

2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau 
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak 

yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) 
 
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus 
melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: 
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8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek; 

9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham 
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama 
pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; 

10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan Saham tersebut. 
 

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak 
dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan 
saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. 

 
5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 
 
Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam 
kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS 
diperoleh. 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan 
melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta 
melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi 
paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan 
secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan 
pemesanan Efek dan terbutki bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) 
FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 
(satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 
 
Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan 
pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak 
terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatakalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi 
persyaratan pemesanan pembelian. 
 
6. MASA PENAWARAN UMUM 
 
Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 11 Juni – 12 Juni 
2019. Pengajuan pemesanan dapat disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 09.00 WIB 
sampai dengan pukul 16.00 WIB. Adapun jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah dari pukul 
09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 
 
7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN 
 
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah 
serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua 
setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada: 
 

PT Bank UOB Indonesia 
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230 

Atas nama: PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ IPO PT Communication Cable Systems Ind 
No. Rekening: 327-306-023-3 

 
Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak 
yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada tanggal 17 Juni 2019. Apabila 
pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak 
atas penjatahan. 
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Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. 
Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau 
bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk 
pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas 
Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya. 
 
8. BUKTI TANDA TERIMA 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan 
kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani 
(tandatangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 
 
Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti 
Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian 
uang pemesanan dan/atau penerimaanFormulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.  
 
9. PENJATAHAN SAHAM 
 
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem 
kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan 
No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. 
 
Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) 
dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang 
ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan 
perorangan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling). 
 
Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham 
untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3 Juni 2018. 
 
A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 
 
Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
 
a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti 

dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan 
pemesan perorangan; 

b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a  termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan 
yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; 

c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan: 
1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan 
dengan Penawaran Umum; 

2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau 
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak 

yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) 
 
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus 
melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: 
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a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 9.A.c di atas dan terdapat 
sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:  
1) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. 
2) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih 

terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, 
Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 
perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan 
penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari 
pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan 
pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 

b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 9.A.c di atas dan terdapat sisa 
saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak 
dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut: 

a) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat 
cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan 
perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundu. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan 
perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek 
tersebut akan tercatat. 

b) Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada 
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan 
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

2) Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai 
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas 
Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 
hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. 

3) Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) 
Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. 
 

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 
PERDANA SAHAM 

 
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek maka pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham dapat terjadi apabila:  
 
1) Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan 

Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum; atau  
2) Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Penjaminan Efek telah terpenuhi; atau  
3) Tidak disampaikannya perubahan dan/atau tambahan informasioleh Perseroan pada OJK atas Pernyataan 

Pendaftaran dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan OJK; atau  
4) Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berkenaan dengan 

struktur Penawaran Umum Saham termasuk jumlah saham dan Harga Penawaran;atau  
5) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran 

Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut 
dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2.  

 
Setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan sampai dengan sebelum dikeluarkannya Efektif oleh OJK 
atas Pernyataan Pendaftaran, Para Pihak sepakat dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa yang mempunyai dampak 
material yang merugikan sehingga memberikan dampak negatif terhadap minat investor untuk membeli saham yang 
ditawarkan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan 
untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (pemberitahuan mana harus secara jelas menyatakan tanggal 
pengakhiran yang diinginkan) dan setelah dilakukan pemberitahuan tersebut Perseroan sepakat untuk segera 
melakukan diskusi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengenai rencana pengakhiran Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek dengan segala akibatnya, dan selanjutnya Perseroan sepakat untuk segera mengakhiri Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek. Selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa pengakhiran atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
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yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini harus dilakukan sebelum 
dikeluarkannya Pernyataan Efektif oleh OJK. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut: 
  
1) Perseroan menurut pandangan Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, atau;  
2) pernyataan dalam Prospektus Ringkas menjadi tidak benar atau menyesatkan, atau;   
3) terjadinya pengabaian yang bersifat material dan kelalaian, pelanggaran, pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan tersebut itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak  terhitung sejak pemberitahuan tertulis 
mengenai kelalaian yang dinyatakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena alasan apapun 
Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.   

 
Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat: 
  
1) menunda masa  Penawaran Umum untuk  masa paling lama  3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan 

Pendaftaran; atau   
2) membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dengan 

ketentuan:   
a) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:   

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) 
Hari Bursa berturut-turut;  

b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan   

b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:   
a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau  pembatalan Penawaran Umum dalam paling 

kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling 
lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban 
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam 
media massa lainnya;   

b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum 
tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b) 
ayat a di atas;   

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) 
Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan   

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang 
dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan 
uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.   

3) Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tersebut di atas, dan akan 
memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf b 
Peraturan No. IX.A.2.  

 
Sehubungan dengan ketentuan pembatalan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam hal sebagaimana 
disebutkan di atas, apabila terjadinya tiap peristiwa sebagaimana dimaksud pada di atas, Perseroan dapat 
membatalkan Penawaran Umum selama periode yang disebutkan di atas, tanpa diperlukan persetujuan terlebih 
dahulu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.   
 
Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan pembatalan Penawaran Umum sebagaimana 
dimaksud pada di atas, Perseroan tetap berkewajiban membayar seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
sehubungan dengan Penawaran Umum termasuk akan tetapi tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek.  
 
Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan di atas ini berlaku tanpa diperlukan 
keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini melepaskan 
ketentuan dari kalimat kedua Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.   
 



231230

   

 
250 

 

a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 9.A.c di atas dan terdapat 
sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:  
1) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. 
2) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih 

terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, 
Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 
perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan 
penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari 
pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan 
pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 

b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 9.A.c di atas dan terdapat sisa 
saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak 
dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut: 

a) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat 
cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan 
perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundu. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan 
perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek 
tersebut akan tercatat. 

b) Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada 
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan 
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

2) Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai 
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran 
Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas 
Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 
hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. 

3) Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) 
Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. 
 

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 
PERDANA SAHAM 

 
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek maka pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham dapat terjadi apabila:  
 
1) Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan 

Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum; atau  
2) Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Penjaminan Efek telah terpenuhi; atau  
3) Tidak disampaikannya perubahan dan/atau tambahan informasioleh Perseroan pada OJK atas Pernyataan 

Pendaftaran dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan OJK; atau  
4) Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berkenaan dengan 

struktur Penawaran Umum Saham termasuk jumlah saham dan Harga Penawaran;atau  
5) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran 

Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut 
dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2.  

 
Setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan sampai dengan sebelum dikeluarkannya Efektif oleh OJK 
atas Pernyataan Pendaftaran, Para Pihak sepakat dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa yang mempunyai dampak 
material yang merugikan sehingga memberikan dampak negatif terhadap minat investor untuk membeli saham yang 
ditawarkan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan 
untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (pemberitahuan mana harus secara jelas menyatakan tanggal 
pengakhiran yang diinginkan) dan setelah dilakukan pemberitahuan tersebut Perseroan sepakat untuk segera 
melakukan diskusi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengenai rencana pengakhiran Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek dengan segala akibatnya, dan selanjutnya Perseroan sepakat untuk segera mengakhiri Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek. Selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa pengakhiran atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
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yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan di bawah ini harus dilakukan sebelum 
dikeluarkannya Pernyataan Efektif oleh OJK. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut: 
  
1) Perseroan menurut pandangan Penjamin Pelaksana Emisi Efek lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, atau;  
2) pernyataan dalam Prospektus Ringkas menjadi tidak benar atau menyesatkan, atau;   
3) terjadinya pengabaian yang bersifat material dan kelalaian, pelanggaran, pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan tersebut itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak  terhitung sejak pemberitahuan tertulis 
mengenai kelalaian yang dinyatakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena alasan apapun 
Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.   

 
Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat: 
  
1) menunda masa  Penawaran Umum untuk  masa paling lama  3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan 

Pendaftaran; atau   
2) membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dengan 

ketentuan:   
a) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:   

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) 
Hari Bursa berturut-turut;  

b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan   

b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:   
a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau  pembatalan Penawaran Umum dalam paling 

kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling 
lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban 
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam 
media massa lainnya;   

b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum 
tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b) 
ayat a di atas;   

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) 
Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan   

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang 
dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan 
uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.   

3) Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tersebut di atas, dan akan 
memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf b 
Peraturan No. IX.A.2.  

 
Sehubungan dengan ketentuan pembatalan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam hal sebagaimana 
disebutkan di atas, apabila terjadinya tiap peristiwa sebagaimana dimaksud pada di atas, Perseroan dapat 
membatalkan Penawaran Umum selama periode yang disebutkan di atas, tanpa diperlukan persetujuan terlebih 
dahulu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.   
 
Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan pembatalan Penawaran Umum sebagaimana 
dimaksud pada di atas, Perseroan tetap berkewajiban membayar seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
sehubungan dengan Penawaran Umum termasuk akan tetapi tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek.  
 
Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan di atas ini berlaku tanpa diperlukan 
keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini melepaskan 
ketentuan dari kalimat kedua Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.   
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Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan memperhatikan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 
 
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka 
setiap Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang 
pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun 
bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal 
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.  
 
Sedangkan untuk penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum yang terjadi setelah Tanggal Pembayaran dan 
uang hasil Penawaran Umum telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan 
tanggung jawab dari Perseroan dan pengembalian atas uang pemesanan tersebut juga tidak boleh lebih lambat dari 2 
(dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.  
 
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek  atau bilyet giro atau instruksi surat 
pembayaran atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrumen pembayaran 
lainnya; Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau 
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila 
ada) dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak 
dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.   
 
Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, maka Penjamin Emisi Efek tersebut wajib 
membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan pro rata untuk setiap hari keterlambatan, sebesar Suku 
Bunga. Dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membebaskan Perseroan dari 
segala tuntutan dan/atau tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut.   
 
Apabila Perseroan menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum dan karenanya 
mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini sesuai ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek ini, maka pengembalian uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari 
Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian 
uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian) sehubungan dengan penundaan atau 
pembatalan Penawaran Umum, menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila 
ada); Dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membebaskan PERSEROAN dari 
segala tuntutan dan/atau tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut.  
 
Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil 
dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian, maka Perseroan dan/atau Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) tidak memiliki 
kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan 
pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.  

 
12. PENYERAHANN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM 
 
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para 
Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat 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. 
 
13. DISTRIBUSI SAHAM PERSEROAN 
 
Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara 
elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal  
17 Juni 2019. 
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN 
EFEK BERSIFAT EKUITAS 

 
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan 
Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
 

PT UOB Kay Hian Sekuritas 
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36 

Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 
Jakarta 10230 

Telepon: (021) 2993 3888 
Faksimili: (021) 230 0238 

 
 
 

PENJAMIN EMISI EFEK 
 

PT Valbury Sekuritas Indonesia 
Gedung Menara Karya Lt.9 

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

Telepon: (021) 2955 33777 
Faksimili: (021) 5794 4505 

PT KGI Sekuritas Indonesia 
Sona Topas Tower Fl. 11 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 
Jakarta 12920 

Telelpon: (021) 250 6337 
Faksimili: (021) 250 6351 / 2 

PT NISP Sekuritas 
OCBC NISP Tower Lt. 21 
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 

Jakarta 12940 
Telelpon: (021) 2935 2788 
Faksimili: (021) 5794 4095 

 
 

GERAI PENAWARAN UMUM 

PT Adimitra Jasa Korpora 
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 
Telepon: (021) 2974 5222 
Faksimili: (021) 2928 9961 
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Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan memperhatikan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 
 
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka 
setiap Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang 
pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun 
bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal 
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.  
 
Sedangkan untuk penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum yang terjadi setelah Tanggal Pembayaran dan 
uang hasil Penawaran Umum telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan 
tanggung jawab dari Perseroan dan pengembalian atas uang pemesanan tersebut juga tidak boleh lebih lambat dari 2 
(dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.  
 
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek  atau bilyet giro atau instruksi surat 
pembayaran atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrumen pembayaran 
lainnya; Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau 
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila 
ada) dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak 
dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.   
 
Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, maka Penjamin Emisi Efek tersebut wajib 
membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan pro rata untuk setiap hari keterlambatan, sebesar Suku 
Bunga. Dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membebaskan Perseroan dari 
segala tuntutan dan/atau tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut.   
 
Apabila Perseroan menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum dan karenanya 
mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini sesuai ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek ini, maka pengembalian uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari 
Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian 
uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian) sehubungan dengan penundaan atau 
pembatalan Penawaran Umum, menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila 
ada); Dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membebaskan PERSEROAN dari 
segala tuntutan dan/atau tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut.  
 
Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil 
dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian, maka Perseroan dan/atau Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) tidak memiliki 
kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan 
pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.  

 
12. PENYERAHANN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM 
 
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para 
Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat 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. 
 
13. DISTRIBUSI SAHAM PERSEROAN 
 
Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara 
elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal  
17 Juni 2019. 
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN 
EFEK BERSIFAT EKUITAS 

 
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan 
Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
 

PT UOB Kay Hian Sekuritas 
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36 

Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 
Jakarta 10230 

Telepon: (021) 2993 3888 
Faksimili: (021) 230 0238 

 
 
 

PENJAMIN EMISI EFEK 
 

PT Valbury Sekuritas Indonesia 
Gedung Menara Karya Lt.9 

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

Telepon: (021) 2955 33777 
Faksimili: (021) 5794 4505 

PT KGI Sekuritas Indonesia 
Sona Topas Tower Fl. 11 

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 
Jakarta 12920 

Telelpon: (021) 250 6337 
Faksimili: (021) 250 6351 / 2 

PT NISP Sekuritas 
OCBC NISP Tower Lt. 21 
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 

Jakarta 12940 
Telelpon: (021) 2935 2788 
Faksimili: (021) 5794 4095 

 
 

GERAI PENAWARAN UMUM 

PT Adimitra Jasa Korpora 
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 

Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 
Telepon: (021) 2974 5222 
Faksimili: (021) 2928 9961 
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XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
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XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 
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XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

A S E T
Catatan/
Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 4 27.099.037          39.453.582          10.200.524          Cash and cash equivalents
Investasi sementara 5 823.406               1.000.000            ��� Temporary investment
Piutang usaha Accounts receivable

Pihak ketiga - setelah dikurangi Third parties - net of allowance
cadangan kerugian penurunan nilai for impairment losses of 
sebesar Rp 604,353 (2018) 6 61.290.513          51.572.610          53.876.111          Rp 604,353 (2018)

Piutang lain-lain Other receivables
Pihak ketiga 7 269.515               151.333               17.693.092          Third parties

Persediaan 8 111.687.649        129.197.947        65.631.729          Inventories
Uang muka 9 7.753.122            3.906.270            8.259.261            Advance payment
Biaya dibayar di muka 10 1.774.284            3.411.992            620.101               Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka 18a 1.565.260                        1.944.354 ��� Prepaid tax

Total Aset Lancar 212.262.785        230.638.088        156.280.818        Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
������������������������������� Fixed assets - net of accumulated

akumulasi penyusutan sebesar depreciation of Rp 27,736,974 (2018),
Rp 27.736.974 (2018), Rp 17.603.031 Rp 17,603,031 (2017) and
(2017) dan Rp 8.408.676 (2016) 11 133.742.596        135.988.456        117.582.763        Rp 8,408,676 (2016)

Aset takberwujud 12 119.907               161.768               152.046               Intangible assets
Aset pajak tangguhan 18d 421.170               726.859               569.176               Deferred tax assets
Garansi bank dan deposit 13 918.565               3.028.132            1.896.039            Bank guarantees and deposit

Total Aset Tidak Lancar 135.202.238        139.905.215        120.200.024        Total Non-current Assets

TOTAL ASET 347.465.023        370.543.303        276.480.842        TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan  merupakan bagian The accompanying notes to  financial statements are
tidak terpisahkan dari laporan keuangan an integral part of these  financial statements

A S S E T S
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
Catatan/
Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek  14 � 5.000.000            9.075.552            Short-term bank loans
Utang usaha Accounts payable

Pihak ketiga 15 46.406.342          57.862.381          37.510.799          Third parties
Utang lain-lain 68.240                 152.894               40.992                 Other payables
Utang pajak 18b 6.542.499            582.413               986.872               Taxes payable
Uang muka diterima 16 34.197.293          64.266.497          10.516.603          Advance received
Beban masih harus dibayar 17 5.801.367            9.540.566            10.746.855          Accrued expenses
Bagian lancar liabilitas jangka panjang: Current maturity of long-term liabilities:
- pinjaman bank jangka panjang 19 9.457.445            9.346.336            6.341.102            long-term bank loan -
- Utang pembelian kredit 20 103.048               257.235               242.681               long-term installment payable -

Total Liabilitas Jangka Pendek 102.576.234        147.008.322        75.461.456          Total Short-term Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-TERM LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang  19 13.122.625          22.619.835          16.191.529          Long-term bank loans
Utang jangka panjang lainnya 20 � 103.048               263.390               Other long-term payable
Liabilitas imbalan kerja 21 8.575.436            7.996.456            5.072.197            Employee benefits obligation

Total Liabilitas Jangka Panjang 21.698.061          30.719.339          21.527.116          Total Long-term Liabilities

Total Liabilitas 124.274.295        177.727.661        96.988.572          Total Liabilities

EKUITAS EQUITY
Modal saham Capital stock

Modal dasar - 3.200.000.000 saham Authorized capital - 3,200,000,000
dengan nilai nominal Rp 100 (nilai shares with par value of Rp 100 (full
penuh) per  saham (2017 dan 2016:   amount) per share (2017 and 2016:
569 saham) dengan nilai nominal  569 shares) with par value of
Rp 22.960.000 (nilai penuh)    Rp 22,960,000 (full amount)
(US$ 10.000; nilai penuh) per saham  (US$ 10,000; full amount) per share

Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid-up capital -
- 800.000.000 saham (2017 dan 800,000,000 shares
2016: 569 saham) 22 80.000.000          13.064.240          13.064.240           (2017 and 2016: 569 shares)

Tambahan modal disetor 23           24.378.060           24.378.060           24.378.060 Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income

Surplus revaluasi aset tetap 11 39.479.771          44.873.452          50.332.182          Surplus on revaluation of fixed assets
Pengukuran kembali atas program Remeasurement of defined benefit

imbalan pasti 21 (184.501)             (1.020.250)           210.608               obligation
Saldo laba Retained earnings

Ditentukan penggunaannya � � � Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya 79.517.398          111.520.140        91.507.180          Unappropriated

Total Ekuitas 223.190.728        192.815.642        179.492.270        Total Equity

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 347.465.023        370.543.303        276.480.842        TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan  merupakan bagian The accompanying notes to  financial statements are
tidak terpisahkan dari laporan keuangan an integral part of these  financial statements
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 For the Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/
Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

PENDAPATAN NETO 26 444.993.904       256.265.449       215.028.085       NET REVENUE

27 340.778.737       199.930.315       171.786.000       COST OF REVENUE

LABA BRUTO 104.215.167       56.335.134         43.242.085         GROSS PROFIT
Beban penjualan 28 (5.458.408)          (3.765.929)          (4.334.228)          Selling expenses
Beban umum dan administrasi 29 (27.048.691)        (21.562.109)        (18.434.945)        General dan administrative expenses
Beban keuangan 30 (3.519.917)          (3.900.705)                    (2.915.173) Financial costs
Beban penurunan nilai piutang 6 (604.353)            � � Loss on impairment of receivables
Rugi penjualan aset tetap, neto 11 (39.884)              � � Loss on sale of fixed assets, net
Beban pengampunan pajak 23 � �              (613.800) Tax amnesty expense
Pendapatan (beban) lain-lain, neto 31 (20.520.857)        34.010                              673.789 Other income (expense), net

LABA SEBELUM PAJAK 47.023.057         27.140.401         17.617.728         

TAX EXPENSES, NET
Pajak kini 18 (12.062.933)        (6.874.838)          (4.975.940)          Current tax
Pajak tangguhan 18 (27.106)              (252.603)            (33.981)              Deferred tax

Total beban pajak, neto (12.090.039)        (7.127.441)          (5.009.921)          Total tax expenses, net

         34.933.018          20.012.960          12.607.807 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Items that will not be reclassfied to
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi: profit or loss:
- Surplus revaluasi aset tetap 11 � � 53.506.722         Surplus on revaluation of fixed assets -

Pajak penghasilan terkait � � (1.639.586)          Income tax to this related item
Penyusutan aset tetap revaluasian 11 (5.393.681)          (5.458.730)          (1.534.954)          Depreciation of revaluated fixed assets

- Pengukuran kembali atas program Remeasurement of defined benefit -
imbalan pasti 21 1.114.332           (1.641.144)          1.260.760           obligation
Pajak penghasilan terkait 18 (278.583)            410.286              (315.190)            Income tax to this related item

Total penghasilan komprehensif lain (4.557.932)          (6.689.588)          51.277.752         Total other comprehensive income

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
TAHUN BERJALAN          30.375.086          13.323.372          63.885.559 CURRENT YEAR

LABA PER SAHAM DASAR 25 0,23                   0,13                   0,08                   BASIC EARNINGS PER ORDINARY SHARE

Catatan atas laporan keuangan  merupakan bagian The accompanying notes to  financial statements are
tidak terpisahkan dari laporan keuangan an integral part of these  financial statements

BEBAN POKOK PENDAPATAN

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

BEBAN PAJAK, NETO

NET INCOME CURRENT YEAR

INCOME BEFORE TAX
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 For the Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/
Notes 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Arus kas dari aktivitas operasi   Cash flow from operating activities
Penerimaan dari pelanggan 404.602.444       312.318.844       197.616.419       Receipts from customers
Penerimaan bunga 746.639             725.626             319.350             Interest received
Pembayaran kepada pemasok Payment to suppliers and other

dan usaha lain-lain (345.663.771)     (241.225.989)     (173.124.051)     operating expenses
Pembayaran kepada direksi dan karyawan (38.943.052)       (25.465.221)       (22.290.136)       Payment to directors and employees
Pembayaran pajak penghasilan (7.106.804)         (7.304.191)         (6.739.181)         Payment of income tax
Pembayaran beban keuangan 30 (3.519.917)         (3.900.705)         (2.915.173)         Payment of financial costs
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by (used in)

digunakan untuk) aktivitas operasi 10.115.540        35.148.364        (7.132.773)          operating activities

Arus kas dari aktivitas investasi Cash flows from investing activities
Pemberian pinjaman pihak ketiga � � (17.554.542)       Loan to third party
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga � 17.554.542        � Receipts loan from third parties
Hasil penjualan aset tetap 11 261.316             � � Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap 11 (8.239.659)         (27.600.048)       (4.986.323)         Payment to acquire fixed assets
Perolehan aset takberwujud (25.000)              (62.000)              (109.093)            Payment to acquire intangible assets
Penempatan (penarikan) pada Placement (withdraw of) to temporary

investasi sementara 176.594             (1.000.000)         �  investment
Arus kas neto digunakan untuk Net cash flows used in investing

aktivitas investasi (7.826.749)         (11.107.506)       (22.649.958)       activities

Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities
Perolehan pinjaman bank jangka pendek � 5.000.000          9.075.552          Proceeds of short-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek (5.000.000)         (9.075.552)         � Payment of short-term bank loans
Perolehan pinjaman bank jangka panjang � 11.799.184        � Proceeds of long-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang (9.386.101)         (2.365.644)         (5.983.921)         Payment of long-term bank loans
Hasil dari (pembayaran untuk) hutang Proceed from (payment of) other

pembelian kredit (257.235)            (145.788)            234.384              long-term installment payable
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan Net cash flows provided by (used in)

untuk aktivitas pendanaan (14.643.336)       5.212.200          3.326.016          financing activities

Kenaikan (penurunan) neto kas Net increase (decrease) in cash
dan setara kas (12.354.545)       29.253.058        (26.456.715)       and cash equivalents

Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun 4 39.453.582        10.200.524        36.657.239        at beginning of year

Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas akhir tahun 4 27.099.037        39.453.582        10.200.524        at end of year

Catatan atas laporan keuangan  merupakan bagian The accompanying notes to  financial statements are
tidak terpisahkan dari laporan keuangan an integral part of these  financial statements

PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWSLAPORAN ARUS KAS 
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

UMUM GENERAL

a. Pendirian Entitas dan Informasi Umum a. The Entity's Establishment and General Information

� �

� �

� �

Pemegang saham Entitas adalah: Entity's Shareholders are:
� �������������������������������� � ��������������������������������
� ����������������������������������������� � �����������������������������������������
� ��������������������������������������� � ���������������������������������������

1. Hendrick Kolonas 1. Hendrick Kolonas
2. Tati Sentosa 2. Tati Sentosa
3. Peter Djatmiko 3. Peter Djatmiko

Meningkatkan modal dasar Entitas dari Rp 13.087.200.000 (nilai penuh)
menjadi sebesar Rp 320.000.000.000 (nilai penuh) dan modal ditempatkan dan 
disetor penuh dari sebesar Rp 13.064.240.000 (nilai penuh) menjadi sebesar
Rp 80.000.000.000 (nilai penuh).

The using of Rupiah currency as a unit of nominal value of the Entity's
shares, as stated in the Articles of association, thus changing the US
Dollar into a Rupiah currency with an exchange rate of US$ 10,000
(full amount) = Rp 22,960,000 (full amount), based on historical
exchange rate at the time of the establishment of the Entity in
accordance with the Entity's Deed of Establishment No. 66 dated
October 11, 1995;
Stock split of the Entity's share from Rp 22,960,000 (full amount) to
become Rp 100 (full amount) per share;

1.

Based on Notarial Deed No. 4 dated October 3, 2016 of Dr. Irawan
Soerodjo S.H., subtitute notary public Ferry Sanjaya, S.H., in Jakarta,
concerning amended all of the Articles of Association in confirmity with
the Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 on Limited Liability
Entity of change domicile. The Deed was approved by the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter
No. AHU-0019856.AH.01.02.TAHUN 2016 dated October 26, 2016.

1.

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 3 Oktober 2016 dari Dr. Irawan Soerodjo
S.H., dengan notaris pengganti Ferry Sanjaya, S.H., di Jakarta, tentang
perubahan Anggaran Dasar sesuai Hukum Republik Indonesia Nomor 40/2007
tentang perubahan tempat kedudukan Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
Surat Keputusan No. AHU-0019856.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 26 Oktober
2016.

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (Entitas) didirikan berdasarkan
Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11/1970, dan telah diubah terakhir
dengan Modal Investasi No. 25/2007, berdasarkan akta No. 66 dari Trisnawati
Mulia, S.H., tanggal 11 Oktober 1995. Anggaran Dasar ini disetujui oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No C2-
13687.HT.01.01.TH. 95 tanggal 26 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan No. 741 tanggal 16 Januari
1996.

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (the Entity) was
established under the framework of the Foreign Capital Investment Law
No. 1 year 1967 as amended by Law No. 11/1970, and most recently
amended by Capital Investment No. 25/2007, based on the Notarial
Deed No. 66 of Trisnawati Mulia, S.H., dated October 11, 1995. The
Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the
Republic of Indonesia in Decision Letter No ��������������������� 95
dated October 26, 1995 and published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 5, Supplementary No. 741 dated January 16,
1996.

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, M.Kn, No. 42
tanggal 18 Desember 2018, pemegang saham memutuskan hal-hal, yang antara
lain:

Based on Notarial Deed Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. No.
42 dated December 18, 2018, the shareholders resolved, among others:

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018.

These amendments of Articles of Association were approved by the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in
Decision Letter No. AHU-0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 dated
December 19, 2018.

Penggunaan mata uang Rupiah sebagai satuan nilai nominal saham-saham
Perseroan, sebagaimana termaktup di dalam Anggaran Dasar, sehingga
merubah penggunaan mata uang Dolar AS menjadi Rupiah dengan kurs US$
10.000 (nilai penuh) = Rp 22.960.000 (nilai penuh), berdasarkan kurs historis
pada saat pendirian Entitas sesuai dengan Akta Pendirian Entitas No. 66
tanggal 11 Oktober 1995;

Pemecahan nilai nominal saham Entitas dari Rp 22.960.000 (nilai penuh)
menjadi Rp 100 (nilai penuh) per lembar saham;

Increasing the authorized capital of the Entity from Rp 13,087,200,000
(full amount) to become Rp 320,000,000,000 (full amount) and issued
and paid-up capital from Rp 13,064,240,000 (full amount) to become
Rp 80,000,000,000 (full amount). 

Kegiatan utama Entitas adalah memproduksi dan menjual kabel fiber optik
telekomunikasi. Kantor pusat Entitas berlokasi di Grand Slipi Tower Lt. 41 Unit
EFG, Jakarta dan lokasi pabrik di Krakatau Industrial Estate, Cilegon Region,
Banten. Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996.

The Entity is mainly engaged to manufacture and sell fiber optic
telecommunication cable. The Entity's head office is located at Grand
Slipi Tower 41th Floor Unit EFG, Jakarta, and its plant site is located in
Krakatau Industrial Estate, Cilegon Region, Banten. The Entity
commenced its commercial operations in 1996.  

Tidak ada Entitas Induk dari PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk,
karena pemegang saham mayoritas hanya memiliki 49%, dan begitu juga tidak
ada Entitas Induk Terakhir (Ultimate Parent of the Group), karena dipegang oleh
3 orang, dan tidak ada satu pihakpun yang mengendalikan, yaitu:

There is no Parent Entity of PT Communication Cable Systems
Indonesia Tbk, because the majority shareholder only have 49%, and so
there is no Ultimate Parent of the Group, because it is held by 3 people,
and no party controls , that is:
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UMUM (Lanjutan) GENERAL (Continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan b.

Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : :   President Commissioner
Komisaris : : Commisioner

Komisaris Commisioner
Dewan Direksi: Board of Directors:

Presiden Direktur : :   President Director
Direktur : : Director
Direktur : : Director

Direktur : : Director

c. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan c. Authorization to Issue the  Financial Statements

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan a. Statement of Compliance

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan b. Basis for Preparation of the  Financial Statement

Mr. Peter Djatmiko Mr. Peter Djatmiko Mr. Peter Djatmiko
Mr. Sudarno Khou Mr. Sudarno Khou Mr. Sudarno Khou

Ms. Apolonia Irwina Ms. Apolonia Irwina Ms. Apolonia Irwina
Gunawan

Mr. Anang Pratikno Mr. Anang Pratikno Mr. Anang Pratikno

Mrs. Amelia Gozali Ms. Amelia Gozali Ms. Amelia Gozali

The financial statements have been prepared in accordance with the
Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the
statements and interpretations issued by the Financial Accounting
Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants and the
Islamic Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants
Association and Capital Market Regulator Regulations, which
consistently implemented from the previous year.

2.

The financial statements have been prepared on accrual basis and using
the historical cost basis of accounting, except for statements of cash
flows, certain fixed assets that are measured at revalued amounts and
certain accounts which are measured on the other basis as described in
each related accounting policy.

2.

Based on Notarial Deed No. 3 of public notary Irawan Soerodjo, S.H.,
MSi dated October 3, 2016, the composition of Board Commissioners
and Directors as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

1.

Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and
Employees

Agusalim Agusalim

The statements of cash flows are prepared using the direct method, by
classified into operating, investing and financing activities. Cash and
cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and deposits
with original maturities of  3 (three) months or less.   

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh
tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang. 

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 3 Oktober 2016 dari Irawan Soerodjo,
S.H., Msi, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Entitas pada tanggal 31
Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

In connection with the ��������� Initial Public Offering, the Directors
has agreed to reissue the financial statements of PT Communication
Cable Systems Indonesia Tbk on May 3, 2019. There were no material
differences between the previously issued and the reissued financial
statements, except for certain disclosures as described in Note 39 to the
financial statements.

Mr. Ir. Adi Tanuarto Mr. Ir. Adi Tanuarto Mr. Ir. Adi Tanuarto

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan
Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Regulator
Pasar Modal, yang diterapkan secara konsisten dari tahun sebelumnya.

Kebijakan akuntansi utama yang mendasari masing-masing kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan di bawah
ini:

2 0 1 7 2 0 1 6

Mr. John Fernandus Mr. John Fernandus Mr. John Fernandus

2 0 1 8

Agusalim

Jumlah karyawan tetap Entitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 140
orang (2017: 127 orang; 2016: 126 orang). 

The significant accounting policies that underlie each of the accounting
policies applied in the preparation the  financial statements are set out below:

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan menggunakan
dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas, aset tetap tertentu yang diukur
pada jumlah revaluasian, dan beberapa akun disajikan dengan pengukuran lain
sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun
tersebut.

Total permanent employees of the Entity on December 31, 2018 of 140
people (2017: 127 people; 2016: 126 people). 

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Direksi telah
menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan PT Communication
Cable Systems Indonesia Tbk pada tanggal 3 Mei 2019. Tidak terdapat
perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan
keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 39
atas laporan keuangan. 

1.

Gunawan Gunawan
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. c.

� ISAK No. 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka" � ISAK No. 33 "Foreign Exchange Transactions and Advances"
� ISAK No. 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan" � ISAK No. 34 "Uncertainty in the Income Tax Treatment"
� �

� PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi" � ����������������������������������
� PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" � �����������������������������������
� PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" � PSAK No. 72 "Revenues from Contracts with Customers"
� PSAK No. 73 "Sewa" � ���������������������
� �

� �

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi d. Transactions with Related Parties

(a) (a)

has control or joint control over the reporting entity;

memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau has significant influence over the reporting entity; or

(b) (b)

(vi)

Orang yang diidentifikasi dalam poin (a)(i) memiliki pengaruh signifikan
atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk
dari entitas).

A person identified in (a)(i) has significant influence over the
entity or is a member of the key management personnel of the
entity (or of a parent of the entity).

The entity is controlled or jointly controlled by a person
identified in (a);

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang
sama;
Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas
yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

(iii)

(iv)

2. 2.

Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam poin (a);

(vii)

As at the authorization date of these financial statements, the Entity is
reviewing the implication of the above standards, to its financial
statements.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Entitas sedang
mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan
keuangan.

(vi)

(i)

(v)

(vii)

Amandemen PSAK No. 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama"

The Amendment to PSAK No. 15 "Investments in Associates and
Jount Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"

Amandemen PSAK No. 24 "Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen,
atau Penyelesaian Program"

The Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), Amendments
and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued that
will be effective for financial statements with periods beginning on or after 
January 1, 2019 are as follows:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Amandemen dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah diterbitkan yang akan berlaku
efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Amandemen PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71:
Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi",
pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas
pelapor:

Based on Statement of Financial Accounting Standards No. 7 (Revised
2010) �������� ��������� related party represents a person or an entity
who is related to the reporting entity:

(i)

The Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), Amendments
and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued that
will be effective for financial statements with periods beginning on or after 
January 1, 2020 are as follows:

Amandemen atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuanggan (ISAK) 

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang
sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya
terkait dengan entitas lain);

(i)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Amandemen dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah diterbitkan yang akan berlaku
efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Amendment to PSAK No. 24 "Employee Benefits regarding
Amendments, Kurtailmen, or Program Settlement"

The entity and the reporting entity are members of the same
the Entity (which means that each parent, subsidiary and
fellow subsidiary is related to the others);

Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas
lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama) yang merupakan
anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut
adalah anggotanya; 

(iii)

The Amendments to the Statements of Financial Accounting
Standards (PSAK) and Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards (ISAK)

(ii)

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal
berikut:

is a member of the key management personnel of the reporting
entity or of a parent of the reporting entity.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas
pelapor jika orang tersebut:

An entity is related to a reporting entity if any of the following
conditions applies:

(ii)

(i)

(iv)

A person or a close member of the �������� family is related to a
reporting entity if that person:

(v)Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk
imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait
dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang
menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga
berelasi dengan entitas pelapor;

(iii)

(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or 
an associate or joint venture of a member of a the Entity of
which the other entity is a member); 

One entity is a joint venture of a third entity and the other entity
is an associate of the third entity;

Both entities are joint ventures of the same third party;

memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
pelapor;

The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of
employees of either the reporting entity or an entity related to
the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan,
the sponsoring employers are also related to the reporting
entity;

(iii)

The Amendment to PSAK No. 62 "Insurance Contract concerning
Implementing PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62:
Insurance Contract"

(ii)
memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
pelapor.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Penjabaran Mata Uang Asing e. Foreign Currency Translation

Mata uang Fungsional dan Penyajian Functional and Presentation Currency

Transaksi dan Saldo Transactions and Balances 

1 Dolar AS US Dollar 1
1 Euro Euro 1
1 Dolar Sin Sin Dollar 1
1 Yen Jepang Japanese Yen 1

f. Kas dan Setara Kas f. Cash and Cash Equivalents

g. Piutang Usaha g. Accounts Receivable

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata
uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata
uang asing, diakui pada laporan laba dan rugi tahun berjalan.

13.436

Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen
berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan
pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih. 

2 0 1 7

115,40

2. 2.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, dan kemudian diukur
dalam nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan
nilai piutang.

Exchange rates used at the statement of financial position dates,
based on the middle rates published by Bank Indonesia were as
follows:

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat
jangka pendek dan sangat likuid, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas
dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal
penempatannya, yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. 

Figures in the financial statements are rounded in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated. 

14.481

(1)

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap Entitas diukur
menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di
mana Entitas beroperasi ������ uang ������������� Laporan keuangan
disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan
penyajian Entitas. 

Transactions denominated in foreign currencies are converted into
Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the
transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currencies are
translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the end of
the reporting period.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan
kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

Accounts receivable are recognised initially at fair value and
subsequently measured at amortized cost, net of allowance for
impairment of receivables.

Cash and cash equivalents included cash on hand, on call deposits and
other short-term highly liquid investments with original maturities of three
months or less, and are not used as guarantee or with restriction in its
use.

9.299

(1)

(2)

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat
penempatan namun dijaminkan, atau dibatasi pencairannya disajikan sebagai
"Dana uang dibatasi penggunaannya", dan disajikan sebesar nilai nominal. 

Time deposits, which are restricted in use, are classified and presented
in the statement of financial position are accounted for as "Restricted
fund" and presented at nominal value.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign
currency and on the translation of foreign currency of monetary
assets and liabilities are recognised in the statements of profit and
loss current year.

(2)

Transaksi dalam mata uang dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
dengan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

2 0 1 62 0 1 8

Items included in the financial statements of each of the Entity are
measured using the currency of the primary economic environment
in which the Entity operates (the ����������� ����������� The financial
statements are presented in Rupiah, which is the �������� functional
and presentation currency. 

14.161

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat
penempatan disajikan sebagai investasi sementara, dan disajikan sebesar nilai
nominal.

Time deposit which maturity date more than three months since its
placement are classified as "temporary investment" and presented at
nominal value.

16.173
13.548

120,22

Angka-angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain. 

10.13310.603
16.560

Allowance for impairment of receivables is established based on a review
of the collectibility of outstanding amounts. Accounts are written-off as
bad debts during the period in which they are determined to be not
collectible.

131,12
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Penjabaran Mata Uang Asing e. Foreign Currency Translation

Mata uang Fungsional dan Penyajian Functional and Presentation Currency

Transaksi dan Saldo Transactions and Balances 

1 Dolar AS US Dollar 1
1 Euro Euro 1
1 Dolar Sin Sin Dollar 1
1 Yen Jepang Japanese Yen 1

f. Kas dan Setara Kas f. Cash and Cash Equivalents

g. Piutang Usaha g. Accounts Receivable

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata
uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata
uang asing, diakui pada laporan laba dan rugi tahun berjalan.

13.436

Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen
berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan
pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih. 

2 0 1 7

115,40

2. 2.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, dan kemudian diukur
dalam nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan
nilai piutang.

Exchange rates used at the statement of financial position dates,
based on the middle rates published by Bank Indonesia were as
follows:

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat
jangka pendek dan sangat likuid, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas
dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal
penempatannya, yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. 

Figures in the financial statements are rounded in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated. 

14.481

(1)

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap Entitas diukur
menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di
mana Entitas beroperasi ������ uang ������������� Laporan keuangan
disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan
penyajian Entitas. 

Transactions denominated in foreign currencies are converted into
Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the
transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currencies are
translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the end of
the reporting period.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan
kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

Accounts receivable are recognised initially at fair value and
subsequently measured at amortized cost, net of allowance for
impairment of receivables.

Cash and cash equivalents included cash on hand, on call deposits and
other short-term highly liquid investments with original maturities of three
months or less, and are not used as guarantee or with restriction in its
use.

9.299

(1)

(2)

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat
penempatan namun dijaminkan, atau dibatasi pencairannya disajikan sebagai
"Dana uang dibatasi penggunaannya", dan disajikan sebesar nilai nominal. 

Time deposits, which are restricted in use, are classified and presented
in the statement of financial position are accounted for as "Restricted
fund" and presented at nominal value.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign
currency and on the translation of foreign currency of monetary
assets and liabilities are recognised in the statements of profit and
loss current year.

(2)

Transaksi dalam mata uang dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas
moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
dengan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

2 0 1 62 0 1 8

Items included in the financial statements of each of the Entity are
measured using the currency of the primary economic environment
in which the Entity operates (the ����������� ����������� The financial
statements are presented in Rupiah, which is the �������� functional
and presentation currency. 

14.161

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat
penempatan disajikan sebagai investasi sementara, dan disajikan sebesar nilai
nominal.

Time deposit which maturity date more than three months since its
placement are classified as "temporary investment" and presented at
nominal value.

16.173
13.548

120,22

Angka-angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain. 

10.13310.603
16.560

Allowance for impairment of receivables is established based on a review
of the collectibility of outstanding amounts. Accounts are written-off as
bad debts during the period in which they are determined to be not
collectible.

131,12
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Persediaan h. Inventories

i. Biaya Dibayar di Muka i. Prepaid Expenses

j. Aset Tetap j. Fixed Assets

Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat masing-masing biaya
dengan menggunakan metode garis lurus.

Penyisihan untuk persediaan barang usang dan lambat bergerak ditentukan
berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis
persediaan pada masa mendatang.

Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang memadai yaitu setiap 3 (tiga)
tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset yang dinilai kembali
tidak berbeda material dari nilai tercatatnya. dengan menggunakan nilai wajar
pada tanggal laporan posisi keuangan. 

Revaluation is conducted with sufficient regularity every 3 (three) years
to ensure that their fair value of a revaluated assets do not different
materially from its carrying amount at the statements of financial position
date.

Nilai residu, estimasi umur ekonomis dan metode penyusutan aset tetap ditelaah
dan disesuaikan jika lebih tepat, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan,
untuk memastikan bahwa nilai sisa, estimasi umur ekonomis dan metode
penyusutan tersebut telah mencerminkan manfaat ekonomi yang diharapkan dari
aset tersebut.

Fixed assets are stated at cost (initial recognition), less accumulated
depreciation and impairment losses. Cost includes expenditures directly
attributable to the acquisition of fixed assets. Subsequent to initial
recognition, fixed assets are measured using the cost model, except for
certain fixed assets, such as, land, buildings, tools and machineries,
which since 2016 were measured using revaluation model.

2. 2.

Finsihed goods, raw materials and supplies are stated at the lower of
cost or net realizable value. Cost is determined using the moving
average method. The cost of finished goods comprises raw materials,
direct labour, other direct costs and related production overheads. Net
realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of
business, less the estimated costs of completion and the estimated
selling expenses.

Tanah, bangunan, peralatan dan mesin disajikan sebesar nilai nilai revaluasi
yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal
revaluasi. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dihilangkan dengan
lawan nilai tercatat bruto dari aset tetap dan nilai tecatat neto setelah dieliminasi
disajikan kembali sebesar nilai revaluasian dari aset tetap tersebut.

Land, buildings, tools and machineries are stated at their revalued
amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any
subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated
impairment losses. Accumulated depreciation at the date of revaluation is
eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net
amount is restated to the revalued amount of the fixed assets.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the
straight-line method.

The residual values, useful lives and depreciation methods of fixed
assets are reviewed and adjusted as appropriate, at each statement of
financial position date, to ensure that they reflect the expected economic
benefits derived from these assets.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan (pengakuan awal) setelah
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset. Biaya
perolehan mencakup pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan secara
langsung untuk memperoleh aset tersebut. Setelah pengakuan awal, aset tetap
diukur dengan model biaya, kecuali aset tetap tertentu, seperti tanah, bangunan,
peralatan dan mesin, yang sejak tahun 2016, diukur dengan menggunakan model
revaluasi.

The revaluation surplus of land, buildings, tools and machineries are
directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized
or when the revalued asset is being depreciated, part of the surplus is
being relaized as the assets used.

Surplus revaluasi tanah, bangunan, peralatan dan mesin yang telah disajikan
dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut
dihentikan pengakuannya atau pemindahan sebagian sejalan dengan
penggunaan aset tersebut oleh Entitas..

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah, bangunan, mesin dan peralatan
diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas
pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas
aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan
nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari
revaluasi tanah, bangunan, mesin dan peralatan dibebankan dalam laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain apabila penurunan tersebut melebihi
saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of land, buildings,
machineries and tools are recognized in other comprehensive income
and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus,
except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same
assets which was previously recognized in statements of profit or loss
and other comprehensive income, in which case the increase is credited
to statements of profit or loss and other comprehensive income to the
extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying
amount arising on the revaluation of land, buildings, machineries and
tools are charged to statements of profit or loss and other comprehensive
income to the extent that it exceeds the balance, if any.

Provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the
basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan
dan nilai neto yang dapat direalisasikan. Harga perolehan persediaan barang
dagang ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Nilai
realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal
dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual barang yang
dihasilkan.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Aset Tetap (Lanjutan) j. Fixed Assets (Continued)

Bangunan Buildings
Kendaraan Vehicles
Perlengkapan Equipments
Peralatan dan mesin Tools and machineries

Aset Tetap dalam Pembangunan Construction in Progress

k. Aset Takberwujud k. Intangible Assets

Sertifikasi dan Lisensi Certification and Licenses

Perangkat Lunak Komputer Computer Software

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan
akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan
keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba dan rugi tahun
berjalan.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including
non-refundable import duties and taxes and any directly attributable costs 
in bringing the premises and equipment to its working condition and
location for its intended use.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau
saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan
atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset
(dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat
dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut
dihentikan pengakuannya.

Perolehan Lisensi perangkat lunak komputer dikapitalisasi sebesar biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat penggunaan software tertentu.
Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Costs associated with developing or maintaining computer software
programmes are recognized as an expense as incurred.

Acquired computer software licenses are capitalised on the basis of the
costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These
costs are amortized over their estimated useful lives (4 years).

Aset tetap yang dimiliki oleh Entitas digunakan seluruhnya untuk operasional
Entitas.

Aset tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus
berdasarkan estimasi umur manfaat masing-masing aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method
based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Sertifikasi dan lisensi dicatat berdasarkan historical cost. Sertifikasi dan lisensi
memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya sertifikasi dan lisensi selama
periode hak atas sertifikasi dan lisensi produk.

Certification and licenses are shown at historical cost. Certification and
licenses have a definite useful life and are carried at cost less
accumulated amortisation. Amortisation is calculated using the straight-
line method to allocate the cost of certification and licenses over the legal
term of the certification and licenses of the products.

20

When fixed assets are retired or disposed of, their carrying values and
the related accumulated depreciation are removed from the statement of
financial position, and the resulting gains or losses are recognized in the
current year statement of profit and loss.

4

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan
disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan
dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut telah
selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan
penggunaannya. Penyusutan mulai dibebankan sejak tanggal aset tersebut siap
untuk digunakan untuk tujuan penggunaannya.

Construction in progress is stated at historical cost and presented as part
of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate
fixed asset account when the construction is complete and the asset is
ready for its intended use. Depreciation is charged from the date the
asset is ready for its intended use.

4/8

2. 2.

Year

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi tahun
berjalan; sedangkan renovasi dan penambahan yang jumlahnya signifikan dan
memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.
Nilai tercatat serta akumulasi penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan
lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan,
dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba dan rugi
tahun berjalan.

Normal repair and maintenance expenses are charged to the current
year statement of profit and loss; while renovation and betterments,
which are significant and prolong the useful life of the assets are
capitalized to the respective assets. The carrying amount and the related
accumulated depreciation of fixed assets which are not utilized anymore
or sold, are removed from the related the Entity of assets, and the gains
or losses are recognized in the current year  statement of profit and loss.

Biaya pengembangan dan pemeliharaan program software komputer di akui
sebagai beban pada saat terjadinya.

Fixed assets owned by the Entity are solely used for the Entity's
operations.

Tahun/

4/8

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss
arising on derecognition of the asset (calculated as the difference
between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset)
is included in the statements of profit or loss in the year the asset is
derecognized.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor
dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Aset Tetap (Lanjutan) j. Fixed Assets (Continued)

Bangunan Buildings
Kendaraan Vehicles
Perlengkapan Equipments
Peralatan dan mesin Tools and machineries

Aset Tetap dalam Pembangunan Construction in Progress

k. Aset Takberwujud k. Intangible Assets

Sertifikasi dan Lisensi Certification and Licenses

Perangkat Lunak Komputer Computer Software

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan
akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan
keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba dan rugi tahun
berjalan.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including
non-refundable import duties and taxes and any directly attributable costs 
in bringing the premises and equipment to its working condition and
location for its intended use.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau
saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan
atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset
(dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat
dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut
dihentikan pengakuannya.

Perolehan Lisensi perangkat lunak komputer dikapitalisasi sebesar biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat penggunaan software tertentu.
Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Costs associated with developing or maintaining computer software
programmes are recognized as an expense as incurred.

Acquired computer software licenses are capitalised on the basis of the
costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These
costs are amortized over their estimated useful lives (4 years).

Aset tetap yang dimiliki oleh Entitas digunakan seluruhnya untuk operasional
Entitas.

Aset tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus
berdasarkan estimasi umur manfaat masing-masing aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method
based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Sertifikasi dan lisensi dicatat berdasarkan historical cost. Sertifikasi dan lisensi
memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya sertifikasi dan lisensi selama
periode hak atas sertifikasi dan lisensi produk.

Certification and licenses are shown at historical cost. Certification and
licenses have a definite useful life and are carried at cost less
accumulated amortisation. Amortisation is calculated using the straight-
line method to allocate the cost of certification and licenses over the legal
term of the certification and licenses of the products.

20

When fixed assets are retired or disposed of, their carrying values and
the related accumulated depreciation are removed from the statement of
financial position, and the resulting gains or losses are recognized in the
current year statement of profit and loss.

4

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan
disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan
dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut telah
selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan
penggunaannya. Penyusutan mulai dibebankan sejak tanggal aset tersebut siap
untuk digunakan untuk tujuan penggunaannya.

Construction in progress is stated at historical cost and presented as part
of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate
fixed asset account when the construction is complete and the asset is
ready for its intended use. Depreciation is charged from the date the
asset is ready for its intended use.

4/8

2. 2.

Year

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi tahun
berjalan; sedangkan renovasi dan penambahan yang jumlahnya signifikan dan
memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.
Nilai tercatat serta akumulasi penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan
lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan,
dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba dan rugi
tahun berjalan.

Normal repair and maintenance expenses are charged to the current
year statement of profit and loss; while renovation and betterments,
which are significant and prolong the useful life of the assets are
capitalized to the respective assets. The carrying amount and the related
accumulated depreciation of fixed assets which are not utilized anymore
or sold, are removed from the related the Entity of assets, and the gains
or losses are recognized in the current year  statement of profit and loss.

Biaya pengembangan dan pemeliharaan program software komputer di akui
sebagai beban pada saat terjadinya.

Fixed assets owned by the Entity are solely used for the Entity's
operations.

Tahun/

4/8

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss
arising on derecognition of the asset (calculated as the difference
between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset)
is included in the statements of profit or loss in the year the asset is
derecognized.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor
dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan l. Impairment of Non-Financial Assets

m. Biaya Emisi Saham m. Share Issuance Costs

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban n. Revenue and Expense Recognition

o. Pajak Penghasilan o. Income Tax

p. Pinjaman Borrowing

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual. Expenses are recognized when they are incurred on an accrual basis.

2. 2.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau
secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Entitas mengakui rugi penurunan nilai aset apabila taksiran jumlah yang dapat
diperoleh kembali (recoverable amount ) dari suatu aset lebih rendah dari nilai
tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Entitas melakukan
penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan
nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya
pemulihan. 

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs
incurred. Borrowings are subsequently stated at amortized cost. 

Any difference between the proceeds (net of transaction cost) and the
redemption value is recognized in the statements of profit or loss over
the period of the borrowings using the effective interest rate method. 

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode
mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut
laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas
pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset
pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan,
sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena
pajak pada masa yang akan datang. 

Selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat
pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode
bunga efektif. 

Share issuance costs are directly deducted from the Additional Paid-in
Capital account in the statement of financial position.

Biaya emisi saham dikurangkan dari akun Tambahan Modal Disetor dalam
laporan posisi keuangan.

Entity recognizes loss on impairment assets whenever carrying amount
may not be recoverable. at each statement of financial position date,
Entity review to determine for possible reversal. Reversal on impaiment
loss for assets are recognized as income at the date at which the
impairment was reversed.

Revenue from the sales of finished goods is recognised when the
significant risks and rewards of ownership of the goods have been
transferred to the customers. 

p.

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban
pajak diakui pada laporan laba rugi kecuali untuk item yang langsung diakui di
ekuitas, dimana beban pajak yang terkait dengan item tersebut diakui di ekuitas.

Deferred tax is accounted for using the current tax tariff or substantially
applicable at the statement of financial position date.

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax
expense is recognized in the statement of income except to the extent it
relates to items recognized directly in the shareholders' equity, in which
case it is recognized in shareholders' equity.

Pendapatan dari penjualan barang jadi diakui pada saat risiko dan manfaat
kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan. 

Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa diserahkan atau secara signifikan
diberikan dan manfaat jasa tersebut telah dinikmati oleh pelanggan. 

Amandemen terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat
ketetapan atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah
diputuskan.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assesment is
received or, if appealed against, when the results of the appeal are
determined.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax
consequences attributable to differences between the financial statement
carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax
bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary
differences and deferred tax assets are recognized for deductible
temporary differences to the extent that it is probable that taxable income
will be available in future periods against which the deductible temporary
differences can be utilized.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi
dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar
biaya perolehan diamortisasi.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the
year, using tax rates enacted or substantively enacted at the statement
of financial position date.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk tahun
yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku, atau yang
secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Revenues from services are recognized when the services are rendered
or significantly provided and the benefits have been received by the
customers. 
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Imbalan Kerja q. Employee Benefits

Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefits

Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi tahun berjalan. 

r. Laba per Saham Dasar r. Basic Earnings per Share

s. Aset Keuangan s. Financial Assets

Nilai wajar melalui laba atau rugi Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal
diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan
kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang
ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai
wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual
dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang
bersangkutan.

Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi meliputi
aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan
aset keuangan yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk
dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial
assets held for trading and financial assets designed upon initial
recognition at fair value through profit or loss.

The present value of the defined benefit obligation is determined by
discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of
Government Bonds (considering currently there is no deep market for
high-quality corporate Bonds) that are denominated in Rupiah, in which
the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to 
the terms of the related pension liability.

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak terdiskonto
sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi jumlah yang
telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Long-term employee benefit liability represents post-employment benefits
to its employees in accordance with Manpower Law No.13/2003. The
Entity has not set aside fund related to the employee benefit. The defined
benefits obligation was calculated using Projected Unit Credit method.

(i)

Imbalan pascakerja merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti untuk
karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak
terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Entitas sehubungan dengan imbalan
kerja ini. Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja menggunakan metode
Projected Unit Credit .

Entitas mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan
yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) investasi dimiliki hingga
jatuh tempo, (iii) tersedia untuk dijual, dan (iv) pinjaman yang diberikan dan
piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.
Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada awal
pengakuannya.

The Entity recognised gains or losses on the curtailment or settlement of
a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The
gain or loss on a curtailment or settlement comprises change in the
present value of the defined obligation and any related actuarial gains
and losses. Actuarial gains and losses arising from experience
adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or
credited to equity in statement of other comprehensive income in the
period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in the statement of profit
or loss current year.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus
kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah
(dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk Obligasi korporasi
berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana
imbalan tersebut akan dibayarkan, dan yang memiliki jangka waktu yang
mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan. 

The Entity classifies their financial assets into the following categories: (i)
Financial assets at fair value through profit or loss, (ii) Held to-maturity
(HTM) Investments, (iii) Available-for-Sale, and (iv) Loans and
receivables. The classifications depends on the purpose for which the
financial assets were acquired. Management determines the
classification of financial assets at initial recognition.

All financial assets are recognized and derecognized on trade date
where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose
terms require delivery of the financial asset within the timeframe
established by the market concerned, and are initially measured at fair
value plus transaction costs, except for those financial assets classified
as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair
value.

(i)

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian
suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.
Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari
perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan
kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan
asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan
penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. 

2.

Basic earnings per share is calculated by dividing net income by the
weighted average number of ordinary shares outstanding during the
reporting period.

2.

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount
as a liability net after deducting any amount already paid in the statement
of financial position, and as an expense in the profit and loss. 
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Imbalan Kerja q. Employee Benefits

Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefits

Imbalan Pascakerja Post-employment Benefits

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi tahun berjalan. 

r. Laba per Saham Dasar r. Basic Earnings per Share

s. Aset Keuangan s. Financial Assets

Nilai wajar melalui laba atau rugi Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal
diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan
kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang
ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai
wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual
dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang
bersangkutan.

Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi meliputi
aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan
aset keuangan yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk
dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial
assets held for trading and financial assets designed upon initial
recognition at fair value through profit or loss.

The present value of the defined benefit obligation is determined by
discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of
Government Bonds (considering currently there is no deep market for
high-quality corporate Bonds) that are denominated in Rupiah, in which
the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to 
the terms of the related pension liability.

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak terdiskonto
sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi jumlah yang
telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Long-term employee benefit liability represents post-employment benefits
to its employees in accordance with Manpower Law No.13/2003. The
Entity has not set aside fund related to the employee benefit. The defined
benefits obligation was calculated using Projected Unit Credit method.

(i)

Imbalan pascakerja merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti untuk
karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak
terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Entitas sehubungan dengan imbalan
kerja ini. Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja menggunakan metode
Projected Unit Credit .

Entitas mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan
yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) investasi dimiliki hingga
jatuh tempo, (iii) tersedia untuk dijual, dan (iv) pinjaman yang diberikan dan
piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.
Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada awal
pengakuannya.

The Entity recognised gains or losses on the curtailment or settlement of
a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The
gain or loss on a curtailment or settlement comprises change in the
present value of the defined obligation and any related actuarial gains
and losses. Actuarial gains and losses arising from experience
adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or
credited to equity in statement of other comprehensive income in the
period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in the statement of profit
or loss current year.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus
kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah
(dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk Obligasi korporasi
berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana
imbalan tersebut akan dibayarkan, dan yang memiliki jangka waktu yang
mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan. 

The Entity classifies their financial assets into the following categories: (i)
Financial assets at fair value through profit or loss, (ii) Held to-maturity
(HTM) Investments, (iii) Available-for-Sale, and (iv) Loans and
receivables. The classifications depends on the purpose for which the
financial assets were acquired. Management determines the
classification of financial assets at initial recognition.

All financial assets are recognized and derecognized on trade date
where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose
terms require delivery of the financial asset within the timeframe
established by the market concerned, and are initially measured at fair
value plus transaction costs, except for those financial assets classified
as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair
value.

(i)

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian
suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.
Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari
perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan
kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan
asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan
penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. 

2.

Basic earnings per share is calculated by dividing net income by the
weighted average number of ordinary shares outstanding during the
reporting period.

2.

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount
as a liability net after deducting any amount already paid in the statement
of financial position, and as an expense in the profit and loss. 
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Aset Keuangan (Lanjutan) s. Financial Assets  (Continued)

Nilai wajar melalui laba atau rugi (Lanjutan) Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) (Continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and Receivables

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo Held to-maturity (HTM) Investments

Aset keuangan tersedia untuk dijual Available-for-Sale (AFS)

Entitas tidak mempunyai aset keuangan tersedia untuk dijual. The Entitity has no any available-for-sale  investments.

Metode Suku Bunga Efektif Effective Interest Method

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are
either designated as AFS or are not classified as (i) loans and
receivables, (ii) held-to-maturity investments or (iii) financial assets
at fair value through profit or loss.

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan
baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (i) pinjaman yang
diberikan dan piutang, (ii) dimiliki hingga jatuh tempo atau (iii) aset
keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Entitas tidak mempunyai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

Accounts receivable (Note 2g), temporary investment, other
receivables and bank guarantee and deposits of the Entity are
included in this category.

(iv)

Financial assets are classified as held for trading if they are
acquired for the purpose of selling in the near term. Derivative
assets are also classified as held for trading unless they are
designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair
value through profit and loss are carried in the statement of financial
position at fair value with gains or losses recognized in the
statement of financial position at fair value with gains or losses
recognized in the statement of profit and loss.

2.

The Entitity has no any held-to-maturity investments.

(iii)

(ii)

Piutang usaha (Catatan 2g), investasi sementara, piutang lain-lain dan
garansi bank dan deposit Entitas termasuk dalam kategori ini.

(ii)

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments
and fixed maturities are classified as HTM when the Entity has the
positive intention and ability to hold them to maturity. After initial
measurement, HTM investments are measured at amortized cost
using the effective interest rate method. This method uses an
effective interest rate that exactly discounts estimated future cash
receipts through the expected life of the financial asset. Gains and
losses are recognized in the statement of profit and loss when the
investments are derecognized or impaired, as well as through the
amortization process.

(iv)

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed
or determinable payments that are not quoted in active market.
Such financial assests are carried at amortized cost using the
effective interest rate method. Gains and losses are recognized in
the statement of comprehensive income when the loans and
receivables are derecognized or impaired, as well as through the
amortization process.

2.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika
diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Aset derivatif
juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang
ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang dinilai pada
nilai wajar melalui laba atau rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan
pada nilai wajar dengan laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi.

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasi sebagai
investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Entitas mempunyai maksud dan
kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
Setelah pengukuran awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh
tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku
bunga efektif untuk mendiskonto penerimaan kas di masa yang akan datang
selama perkiraan umur aset keuangan menjadi nilai tercatat bersihnya.
Laba atau rugi diakui pada laporan laba rugi ketika investasi dihentikan
pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses
amortisasi

(iii)

The effective interest method is a method of calculating the amortized
cost of a financial instrument and of allocating interest income or
expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate
that exactly discounts estimated future cash, receipts or payments
(including all fees and points paid or received that form an integral part of
the effective interest rate, transaction costs and other premiums or
discounts) through the expected life of the financial instrument, or where
appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial
recognition.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung
biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk
mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan.
Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan
estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh
komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam
kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif,
biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur
instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat
untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan
awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif
dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai
kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan
yang diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Laba atau
rugi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman dan
piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta
melalui proses amortisasi.

Entitas tidak mempunyai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui
laba atau rugi.

There were no the Entity's assets which have classified as financial
assets at fair value through profit or loss.

(i) (i)
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Aset Keuangan (Lanjutan) s. Financial Assets  (Continued)

Metode Suku Bunga Efektif (Lanjutan) Effective Interest Method  (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Assets

� � significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

� � default or delinquency in interest or principal payments; or

� �

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai
berikut:

For all other financial assets, objective evidence of impairment could
include:

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
pembayaran pokok atau bunga; atau
terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan. 

it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or
financial re-organization.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment
loss directly for all financial assets with the exception of receivables,
where the carrying amount is reduced through the use of an allowance
account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off
against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts
previously written off are credited against the allowance account.
Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized
in profit or loss.

2. 2.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara
langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya
dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, 
piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan
kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap
akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam
laba rugi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian
penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan
dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat
imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian
penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan
dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif.
Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman
Entitas atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan
penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga
pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang
berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah
kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan
dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. 

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the
impairment is the difference between the ������� carrying amount and
the present value of estimated future cash flows, discounted at the
����������������������������������������������������

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is
measured as the difference between the ������� carrying amount and the
present value of the estimated future cash flows discounted at the
current market rate of return for a similar financial asset. Such
impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain
dari instrumen keuangan FVTPL.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments
other than those financial instruments at FVTPL.

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator
penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan
nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa
yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang
merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators
of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when
there is objective evidence that, as a result of one or more events that
occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated
future cash flows of the investment have been affected.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative
gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or
loss.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant
or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is
considered to be objective evidence of impairment.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan
yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di
bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan
nilai.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that
are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed
for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for 
a portfolio of receivables could include the �������� past experiences of
collecting payments, an increase in the number of delayed payments in
the portfolio past the average credit period, as well as observable
changes in national or local economic conditions that correlate with
default on receivables.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Aset Keuangan (Lanjutan) s. Financial Assets  (Continued)

Metode Suku Bunga Efektif (Lanjutan) Effective Interest Method  (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Assets

� � significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

� � default or delinquency in interest or principal payments; or

� �

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai
berikut:

For all other financial assets, objective evidence of impairment could
include:

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
pembayaran pokok atau bunga; atau
terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan. 

it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or
financial re-organization.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment
loss directly for all financial assets with the exception of receivables,
where the carrying amount is reduced through the use of an allowance
account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off
against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts
previously written off are credited against the allowance account.
Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized
in profit or loss.

2. 2.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara
langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya
dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, 
piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan
kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap
akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam
laba rugi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian
penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan
dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat
imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian
penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan
dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif.
Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman
Entitas atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan
penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga
pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang
berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah
kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan
dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. 

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the
impairment is the difference between the ������� carrying amount and
the present value of estimated future cash flows, discounted at the
����������������������������������������������������

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is
measured as the difference between the ������� carrying amount and the
present value of the estimated future cash flows discounted at the
current market rate of return for a similar financial asset. Such
impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain
dari instrumen keuangan FVTPL.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments
other than those financial instruments at FVTPL.

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator
penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan
nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa
yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang
merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators
of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when
there is objective evidence that, as a result of one or more events that
occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated
future cash flows of the investment have been affected.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative
gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or
loss.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant
or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is
considered to be objective evidence of impairment.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan
yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di
bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan
nilai.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that
are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed
for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for 
a portfolio of receivables could include the �������� past experiences of
collecting payments, an increase in the number of delayed payments in
the portfolio past the average credit period, as well as observable
changes in national or local economic conditions that correlate with
default on receivables.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Aset Keuangan (Lanjutan) s. Financial Assets  (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan) Impairment of Financial Assets  (Continued)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan Derecognition of Financial Assets

t. Liabilitas Keuangan t. Financial Liabilities

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Financial liabilities at fair value through profit or loss

2.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori: (i) liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas
keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui
dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar
setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif
lain.

(i)(i)

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya
ketika Entitas masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang
ditransfer), Entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset
keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan
berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif
dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat
yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari
pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap
keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak
lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan
komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang
sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada
bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya,
berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period,
the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be
related objectively to an event occurring after the impairment was
recognized, the previously recognized impairment loss is reversed
through profit or loss to the extent that the carrying amount of the
investment at the date the impairment is reversed does not exceed what
the amortized cost would have been had the impairment not been
recognized.

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial
liabilities classified as held for trading.

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak
kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Entitas
mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko
dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Entitas tidak
mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan
manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka
Entitas mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan
liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Entitas memiliki
secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang
ditransfer, Entitas masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman
yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara
jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan
keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan
komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between
the ������� carrying amount and the sum of the consideration received
and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized
in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized
in profit or loss.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian
penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara
obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian
penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai
tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya
tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian
penurunan nilai dilakukan.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously
recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any
increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized
directly in other comprehensive income.

2.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah
liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the
Entity retains an option to repurchase part of a transferred asset), the
Entity allocates the previous carrying amount of the financial asset
between the part it continues to recognize under continuing involvement,
and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair
values of those parts on the date of the transfer. The difference between
the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and
the sum of the consideration received for the part no longer recognized
and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized
in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A
cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive
income is allocated between the part that continues to be recognized and
the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair
values of those parts

The Entity classifies their financial liabilities into the following categories:
(i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial
liabilities measured at amortized cost.

The Entity derecognizes a financial asset only when the contractual
rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the
financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of
the asset to another Entity. If the Entity neither transfers nor retains
substantially all the risks and rewards of ownership and continues to
control the transferred asset, the Entity recognizes its retained interest in
the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If
the Entity retains substantially all the risks and rewards of ownership of a
transferred financial asset, the Entity continues to recognize the financial
asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds
received.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

t. Liabilitas Keuangan (Lanjutan) t. Financial Liabilities  (Continued)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Lanjutan) Financial liabilities at fair value through profit or loss (Continued)

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Financial liabilities at measured at amortized cost

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan Derecognition of Financial Liabilities

u. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan u. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

� �

� �

v. Penggunaan Estimasi v. Use of Estimates

(i)

2. 2.

(i)

The preparation of financial statements in conformity with the Indonesian
Financial Accounting Standards requires management to make
estimation and assumptions that affect the reported amounts of assets,
liabilities, revenues , and expenses. Due to inherent uncertainty in
making estimates, actual results reported in future periods might be
based on amounts, which differ from those estimates. Any differences on
the estimates and actual results is charged or credited to current
operations.

berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle
the liability simultaneously.

Tidak ada liabilitas Entitas yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Entity derecognizes financial liabilities when, and only when, the
�������� obligations are discharged, cancelled or they expired. The
difference between the carrying amount of the financial liability
derecognized and the consideration paid and payable is recognized in
profit or loss.

(ii)

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika,
liabilitas Entitas telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara
jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan
yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara
lain, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman
bank diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi adalah pinjaman bank,
utang usaha dan utang lainnya.

There were no the Entity's liablilities which have classified as
financial liablilities at fair value through profit and loss.

(ii)

saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus
atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan

Financial liabilities carried at amortized cost consist of accounts
payable, other payables, accrued expenses, bank loans are
measured at amortized cost are bank loan, trade and other
payables.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang
mempengaruhi jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi mungkin
berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam
periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa
depan yang terkena dampak.

currently has a legal enforceable right to set off the recognized
amount; and

Aset dan liabilitas keuangan Entitas saling hapus dan nilai bersihnya disajikan
dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

The Entity only off sets financial assets and liabilities and presents the
net amount in the statement of financial position where it:

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika
diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu
dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok
diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung
nilai yang efektif.

Financial liabilities which have not classified as financial liabilities at
fair value through profit or loss are classified and carried at
amortized cost.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are
acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term.
Derivative liabilities are also classified as held for trading unless
they are designated as effective hedging instruments.

Laba atau rugi atas liabilitas dalam kelompok diperdagangkan harus diakui
dalam laporan laba rugi.

Gains and losses of financial liabilities categorised as held for
trading are presented in the statements of profit or loss.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan
diukur pada biaya perolehan diamortisasi. 
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

t. Liabilitas Keuangan (Lanjutan) t. Financial Liabilities  (Continued)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Lanjutan) Financial liabilities at fair value through profit or loss (Continued)

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Financial liabilities at measured at amortized cost

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan Derecognition of Financial Liabilities

u. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan u. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

� �

� �

v. Penggunaan Estimasi v. Use of Estimates

(i)

2. 2.

(i)

The preparation of financial statements in conformity with the Indonesian
Financial Accounting Standards requires management to make
estimation and assumptions that affect the reported amounts of assets,
liabilities, revenues , and expenses. Due to inherent uncertainty in
making estimates, actual results reported in future periods might be
based on amounts, which differ from those estimates. Any differences on
the estimates and actual results is charged or credited to current
operations.

berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle
the liability simultaneously.

Tidak ada liabilitas Entitas yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Entity derecognizes financial liabilities when, and only when, the
�������� obligations are discharged, cancelled or they expired. The
difference between the carrying amount of the financial liability
derecognized and the consideration paid and payable is recognized in
profit or loss.

(ii)

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika,
liabilitas Entitas telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara
jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan
yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara
lain, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman
bank diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi adalah pinjaman bank,
utang usaha dan utang lainnya.

There were no the Entity's liablilities which have classified as
financial liablilities at fair value through profit and loss.

(ii)

saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus
atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan

Financial liabilities carried at amortized cost consist of accounts
payable, other payables, accrued expenses, bank loans are
measured at amortized cost are bank loan, trade and other
payables.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang
mempengaruhi jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi mungkin
berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam
periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa
depan yang terkena dampak.

currently has a legal enforceable right to set off the recognized
amount; and

Aset dan liabilitas keuangan Entitas saling hapus dan nilai bersihnya disajikan
dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

The Entity only off sets financial assets and liabilities and presents the
net amount in the statement of financial position where it:

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika
diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu
dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok
diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung
nilai yang efektif.

Financial liabilities which have not classified as financial liabilities at
fair value through profit or loss are classified and carried at
amortized cost.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are
acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term.
Derivative liabilities are also classified as held for trading unless
they are designated as effective hedging instruments.

Laba atau rugi atas liabilitas dalam kelompok diperdagangkan harus diakui
dalam laporan laba rugi.

Gains and losses of financial liabilities categorised as held for
trading are presented in the statements of profit or loss.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan
diukur pada biaya perolehan diamortisasi. 
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ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

a. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi a. Critical Judgments in Applying the Accounting Policies 

b. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting b. Critical Accounting Estimates and Assumptions

Estimasi Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap Useful Lives and Depreciation of Fixed Assets

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits Obligation 

Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets

In applying the Entity accounting policies, as described in Note 2 to the
financial statements, management must make judgements, estimates and
assumptions in the carrying value of assets and liabilities that are not available 
by other sources. estimates and assumptions are based on historical
experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results
may differ from these estimates. 

The Entity based on assumptions and estimates of parameters available
at time the financial statements are prepared. And assumptions about
the future development of the situation, may change due to market
changes are refflected in the related assumptions at the time of
accurance. With respect to the inherent uncertainty in making estimates,
actual results reported in future periods may differ from the reported
estimates.

3.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary
differences to the extent that it is probable that taxable profit will be
available against which the deductible temporary differences can be
utilized. Significant management estimates are required to determine the
amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the
likely timing and the level of future taxable profits, together with future tax
planning strategies The balance of deferred tax assets are dislosed in
Note 18.

Pada saat proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas yang dijelaskan pada
Catatan 2, manajemen tidak melakukan pertimbangan kritis yang mempunyai
dampak signifikan pada jumlah yang diakui di laporan keuangan, selain yang
berkaitan dengan estimasi yang dijelaskan dibawah ini. 

In the process of applying the �������� accounting policies described in
Note 2, management has not made any critical judgment that has
significant impact on the amounts recognized in financial statements,
apart from those involving estimates which are described below

Entitas mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada
saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan
masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali
Entitas. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat
estimasi, hasil aktual yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan
hasil estimasi yang dilaporkan tersebut.

The key assumptions concerning the future and other key sources of
estimation uncertainty at the end of reporting period that have a
significant risk of causing a material adjusment to the carrying amounts
of assets and liabilities within the next financial period are disclosed
below.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada
akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang
material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya,
diungkapkan di bawah ini. 

3.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Entitas, seperti yang diungkapkan dalam
Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat pertimbangan,
estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh
sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis
dan faktor lain yang relevan dipertimbangkan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah
yang diestimasi. 

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai
tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan
pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba kena pajak akan memadai
untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat digunakan.
Estimasi manajemen diperlukan untuk menentukan total aset pajak tangguhan
yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan terjadi dan besaran laba kena
pajak di masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Saldo
aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 18.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi
masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, yang
merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri yang sama dan
pengalaman aset yang sejenis. Perubahan tingkat pemakaian dan
perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai
sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai
tercatat dan beban penyusutan aset tetap dijelaskan dalam Catatan 11.

Penentuan liabilitas dan beban imbalan pasca kerja karyawan bergantung pada
pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung
jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto,
tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan,
tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara manajemen
berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan
signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang
ditetapkan manajemen dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi
atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas
estimasi liabilitas imbalan pasca kerja karyawan pada akhir periode pelaporan
diungkapkan dalam Catatan 21.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over
the shorter of their estimated useful lives or mine life permits.
Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to
be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in
the coal mining industries. Changes in the expected level of usage and
technological development could impact the economic useful lives and
the residual values of these assets, and therefore future depreciation
charges could be revised. The net carrying amount of the fixed assets
and the related depreciation expenses are disclosed in Note 11.

The determination of the obligations and cost for provision for post-
employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions 
used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those
assumptions include, among others, discount rates, annual salary
increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement
age and mortality rate. While the management believes that its
assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in
the actual results or significant changes in the assumptions may
materially affect its estimated liabilities for post-employment benefits and
net employee benefits expense. The carrying amount of the estimated
liabilities for post-employment benefits at the end of reporting periods are
disclosed in Note 21
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas Cash on hand
Rupiah Rupiah
Dolar AS US Dollar
Euro Euro
Dolar Sin Sin Dollar
Yen Jepang Japanese Yen

Total kas Total cash on hand
Bank: Cash in bank:
Rupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mayora PT Bank Mayora
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank MNC International Tbk PT Bank MNC International Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Mayapada International Tbk PT Bank Mayapada International Tbk

Dolar AS US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mayora PT Bank Mayora
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank MNC International Tbk PT Bank MNC International Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta

Euro Euro
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta

Dolar Singapura Singapore Dollar
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk

Total bank Total cash in bank
Deposito Berjangka Time Deposit

Rupiah Rupiah
PT Bank Mayora PT Bank Mayora

Total Total

KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) CASH AND CASH EQUIVALENTS  (Continued)

Suku bunga per tahun Interest rate per annum
Deposito berjangka Time deposit

Rupiah Rupiah

INVESTASI SEMENTARA TEMPORARY INVESTMENT

PT Aman Cermat Cepat PT Aman Cermat Cepat

11.097              

300.711            

34.611              

15.649.646       

1.078                
5.092                

22.239              

16.002              7.564                21.781              
16.957              

4.

�

82.576              
19.233              

36.715              36.805              

7.741.364         
168.540            

2 0 1 7

1.084                377                   

1.401.551         
108.674            

14.071              

157.790            

2 0 1 6

�

199.170            

607.657            

Entitas terekspos risiko kerugian atas ketidaktertagihan atas investasi, karena
sepenuhnya berada pada Perseroan, dan PT ACC sama sekali tidak
bertanggungjawab atas ketidaktertagihannya dari pihak peminjam. 

The Entity is exposed to loss risk for uncollectibility fund, because it is entirely
in the Entity, and PT ACC is not responsible for its uncollectibility from the
borrower.

46.615              48.714              

1.000.000         

5.376                

70.763              

5.955                

877                   

1.035.138         423.061            

�

23.959.988       5.573.773         

39.453.582       

4.871                

955                   

�

1.000                

5.816                

488.510            

2 0 1 8

1.371.135         

10.200.524       

Tingkat pengembalian dana atas fasilitas pinjaman selain dari pembayaran kembali,
pemilik dana akan memperoleh pengembalian modal, dengan tingkat bunga yang
diterima Entitas sebesar 12% - 14% per tahun dari total pinjaman yang beredar.
Jangka waktu pinjaman berkisar 15 hari sampai 180 hari (6 bulan). Pendapatan bunga
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 93.514 (2017: Nihil).

4. 4.

5.

34.418.971       

On December 15, 2017, the Entity funded of Rp 1,000,000 to PT Aman
Cermat Cepat (KLIKACC), which was engaged in financial technology
(fintech) under an agreement to lend funds with no. ACC17-126887.

823.406            

5.000.000         

2.619                2.516                

6,50%

10.151.810       

�

�

2 0 1 8 2 0 1 7

82.386              

27.099.037       

�

5.

2 0 1 7

Pada tanggal 15 Desember 2017, Entitas menyetorkan dana sebesar Rp 1.000.000 ke
PT Aman Cermat Cepat (KLIKACC), yang bergerak di bidang teknologi keuangan
(fintech ) berdasarkan perjanjian untuk meminjamkan dana dengan No. ACC17-
126887.

�

2 0 1 6

The rate of refund on the loan facility other than repayment, the owner of the
fund will get the return of capital at 12% - 14% per annum from the total
outstanding loan. The period of the loan ranging from 15 days to 180 days (6
months). Interest income for the year ended 2018 amounted Rp 93,514 (2017:
Nihil).

2 0 1 8

2 0 1 6

27.052.422       

8.280                

7.814                

4.

1.106                

6.731                

640.412            

37.894              

52.188              

35.641              

12.324              

10.336              

2.055.837         

�

2.230.171         

�

6.906.653         

4.078                

7.501                

42.449              

31.215              
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas Cash on hand
Rupiah Rupiah
Dolar AS US Dollar
Euro Euro
Dolar Sin Sin Dollar
Yen Jepang Japanese Yen

Total kas Total cash on hand
Bank: Cash in bank:
Rupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mayora PT Bank Mayora
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank MNC International Tbk PT Bank MNC International Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Mayapada International Tbk PT Bank Mayapada International Tbk

Dolar AS US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mayora PT Bank Mayora
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank MNC International Tbk PT Bank MNC International Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta

Euro Euro
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta

Dolar Singapura Singapore Dollar
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk

Total bank Total cash in bank
Deposito Berjangka Time Deposit

Rupiah Rupiah
PT Bank Mayora PT Bank Mayora

Total Total

KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) CASH AND CASH EQUIVALENTS  (Continued)

Suku bunga per tahun Interest rate per annum
Deposito berjangka Time deposit

Rupiah Rupiah

INVESTASI SEMENTARA TEMPORARY INVESTMENT

PT Aman Cermat Cepat PT Aman Cermat Cepat

11.097              

300.711            

34.611              

15.649.646       

1.078                
5.092                

22.239              

16.002              7.564                21.781              
16.957              

4.

�

82.576              
19.233              

36.715              36.805              

7.741.364         
168.540            

2 0 1 7

1.084                377                   

1.401.551         
108.674            

14.071              

157.790            

2 0 1 6

�

199.170            

607.657            

Entitas terekspos risiko kerugian atas ketidaktertagihan atas investasi, karena
sepenuhnya berada pada Perseroan, dan PT ACC sama sekali tidak
bertanggungjawab atas ketidaktertagihannya dari pihak peminjam. 

The Entity is exposed to loss risk for uncollectibility fund, because it is entirely
in the Entity, and PT ACC is not responsible for its uncollectibility from the
borrower.

46.615              48.714              

1.000.000         

5.376                

70.763              

5.955                

877                   

1.035.138         423.061            

�

23.959.988       5.573.773         

39.453.582       

4.871                

955                   

�

1.000                

5.816                

488.510            

2 0 1 8

1.371.135         

10.200.524       

Tingkat pengembalian dana atas fasilitas pinjaman selain dari pembayaran kembali,
pemilik dana akan memperoleh pengembalian modal, dengan tingkat bunga yang
diterima Entitas sebesar 12% - 14% per tahun dari total pinjaman yang beredar.
Jangka waktu pinjaman berkisar 15 hari sampai 180 hari (6 bulan). Pendapatan bunga
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 93.514 (2017: Nihil).

4. 4.

5.

34.418.971       

On December 15, 2017, the Entity funded of Rp 1,000,000 to PT Aman
Cermat Cepat (KLIKACC), which was engaged in financial technology
(fintech) under an agreement to lend funds with no. ACC17-126887.

823.406            

5.000.000         

2.619                2.516                

6,50%

10.151.810       

�

�

2 0 1 8 2 0 1 7

82.386              

27.099.037       

�

5.

2 0 1 7

Pada tanggal 15 Desember 2017, Entitas menyetorkan dana sebesar Rp 1.000.000 ke
PT Aman Cermat Cepat (KLIKACC), yang bergerak di bidang teknologi keuangan
(fintech ) berdasarkan perjanjian untuk meminjamkan dana dengan No. ACC17-
126887.

�

2 0 1 6

The rate of refund on the loan facility other than repayment, the owner of the
fund will get the return of capital at 12% - 14% per annum from the total
outstanding loan. The period of the loan ranging from 15 days to 180 days (6
months). Interest income for the year ended 2018 amounted Rp 93,514 (2017:
Nihil).

2 0 1 8

2 0 1 6

27.052.422       

8.280                

7.814                

4.

1.106                

6.731                

640.412            

37.894              

52.188              

35.641              

12.324              

10.336              

2.055.837         

�

2.230.171         

�

6.906.653         

4.078                

7.501                

42.449              

31.215              
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

INVESTASI SEMENTARA (Lanjutan) TEMPORARY INVESTMENT  (Continued)

PIUTANG USAHA ACCOUNTS RECEIVABLE

Berdasarkan Nama Debitur: By Debtors : 

Pihak Ketiga: Third Parties:
PT iForte Solusi Infotek PT iForte Solusi Infotek
PT Supra Primatama Nusantara PT Supra Primatama Nusantara 
PT Merbau Prima Sakti PT Merbau Prima Sakti 
PT Link Net PT Link Net 
Ample Spirit SDN BHD Ample Spirit SDN BHD
PT Sarana Global Indonesia PT Sarana Global Indonesia
PT MNC Kabel Mediacom PT MNC Kabel Mediacom
PT XL Axiata Tbk PT XL Axiata Tbk 
PT QDC Technologies PT QDC Technologies
Tanda Sempurna SDN BHD Tanda Sempurna SDN BHD
Lain-lain (di bawah 5%) Others (below 5%)

Cadangan penurunan nilai piutang Allowance for impairment of receivable

Total Total

Berdasarkan Analisis Umur Piutang Usaha: By Aging Analysis of Accounts Receivable :

0 - 30 hari 0 - 30 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
> 90 hari > 90 days

Total Total

Berdasarkan Mata Uang: By Currency :

Rupiah Rupiah
Dolar AS US Dollar

Total Total

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: The movement of provision for receivables impairment is as follows:

Saldo awal Beginning balance
Penambahan Additional

Saldo akhir Ending balance

(604.353)           � �

5.

� 1.321.450         

�
1.090.501         

9.786.845         

21.805.038       

5.873.813         

23.218.096       

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara
signifikan atas piutang kepada pihak ketiga. 

12.953.533       
14.976.777       

Piutang usaha dijaminkan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT
Bank Mayora (Catatan 19).

61.894.866       51.572.610       

45.612.878       43.719.538       

�

5.

Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para pihak, sepanjang Pemilik Dana menjadi
anggota situs.

12.326.438       

2 0 1 6

5.681.510         

5.107.730         

22.620.759       

55.561.869       

�

684.740            

53.876.111       

8.682.865         

17.262.936       

7.718.434         

Accounts receivable were used as collateral for bank loans from PT Bank
Central Asia Tbk and PT Bank Mayora (Note 19).

22.491.199       

53.876.111       

6.

2 0 1 6

604.353            
�

8.611.618         
18.921.730       

2 0 1 8

�

2 0 1 7

2.547.908         

3.859.996         

� �
5.075.205         

8.360.000         

The management also believes that there are no significant concentrations of
credit risk in third party receivables.

2 0 1 8

51.572.610       

a.

61.290.513       

6.

2 0 1 6

�

10.870.200       �
5.721.691         

4.528.040         
�

2 0 1 6

7.569.266         

53.876.111       

The management believes that the allowance for impairment of receivable
account from third parties as of December 31, 2018 amounting to Rp 604,353
(2017 and 2016: Nihil) is adequate to cover possible losses on uncollectible
receivables. The Entity provided allowance for impairment of receivables
because there was a customer receivable which has been past due since
2014, but the Entity is still effort to collect it, and believe that the customer has
a good intention to pay.

�

c.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang kepada pihak
ketiga pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 604.353 (2017 dan 2016: Nihil)
adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya
piutang tersebut. Cadangan penurunan nilai atas piutang dibentuk karena adanya
piutang pelanggan yang telah jatuh tempo sejak tahun 2014, tetapi Entitas masih
berupaya untuk menagih, dan manajemen berkeyakinan adanya niat baik dari
pelanggan tersebut untuk membayar.  

604.353            
�

c.

6.332.997         

�

17.143.678       

b.

a.

61.894.866       

5.959.732         

2 0 1 7

b.

2 0 1 7

3.404.678         

51.572.610       

� �

15.071.003       

51.572.610       

2 0 1 7

61.894.866       

4.988.928         

3.630.592         

10.156.573       

This Agreement remains in effect and binds the parties, as long as Investor is
a member of the site.

2 0 1 8

4.909.724         8.486.745         

7.383.508         

2 0 1 8

�

53.876.111       
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PIUTANG LAIN-LAIN OTHER RECEIVABLES

Pihak Ketiga: Third Parties:
PT iForte Solusi Infotek PT iForte Solusi Infotek
Piutang karyawan Others
Lain-lain Others

Total Total

PERSEDIAAN INVENTORIES

Bahan baku Raw materials
Barang dalam penyelesaian Work in process
Barang jadi Finished goods
Bahan pembantu Auxiliary

Total Total

UANG MUKA ADVANCE PAYMENTS

Pembelian bahan baku: Purchase of raw materials:
Du Pont China Limited Du Pont China Limited
PT Walsin Lippo Industries PT Walsin Lippo Industries
ZTT International Limited ZTT International Limited

Pembelian mesin, tanah, energi dan listrik Purchase of machineries, land, energy and electric:
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Sumber Lawang PT Sumber Lawang
PT Bhiseka Bangun Citra PT Bhiseka Bangun Citra
Shanghai Yupin Shanghai Yupin
Shanghai HOSN Shanghai HOSN
Baoying Hande Electric Baoying Hande Electric
PT Ometraco Arya Samanta PT Ometraco Arya Samanta
PT Krakatau Daya Listrik PT Krakatau Daya Listrik

Uang muka personal Personal advance
Lain-lain (di bawah 5%) Others (below 5%)

Total Total

 

265.966            142.632            

Semua persediaan kabel, yang dimiliki oleh Entitas, baik sekarang maupun di
kemudian hari, yang terletak dimanapun juga dijaminkan atas pinjaman bank (Catatan
19).

All cable inventories, which owned by the Entity, at the present or in the next
days, which are located at anywhere were used as collateral for bank loans
(Note 19).

151.333            

65.631.729       

8.

42.446.179       

�

7.

8.701                
17.693.092       

2 0 1 7

25.807.935       

�

1.265.582         

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya yang
mungkin timbul dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 112.231.766 pada tanggal
31 Desember 2018 (2017: Rp 86.031.766; 2016: Rp 50.989.900). Manajemen
berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan
kerugian yang dialami Entitas.

The inventories were insured againts fire and other risks amounted Rp
112,231,766 as of December 31, 2018 (2017: Rp 86,031,766; 2016: Rp
50,989,900). The management believes that the insurance is adequate to
cover possible losses on inventory by such risks for the Entity.

50.185.096       

310.728            420.298            

9.

�

�

Manajemen memperkirakan proses Serah Terima dan Pengalihan Hak akan dilakukan
pada saat pelunasan pada bulan September 2019.

�
�

�

1.239.380         

8.

On December 22, 2016, the Entity lended short-term loan to PT Iforte Solusi
Infotek amounting to Rp 17,500,000,000 with interest 11% per annum. This
loan had been fully paid by PT Iforte Solusi Infotek in 2017.

2.450                
269.515            

3.549                

7.

�

� �

�
470.260            

�

�

�

603.586            

Pada tanggal 3 Desember 2018, Entitas membayar uang muka sebesar Rp 3.700.000
yakni 20% dari harga Rp 18.500.000 kepada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
atas pembelian tanah seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Kawasan Industri Cilegon 1
Kavling E3/2-3 terletak di Jl. Eropa 2, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota
Cilegon, Provinsi Banten.

3.700.000         

Management estimates the process of Handover and Transfer of Rights will
be made at the settlement payment in September 2019.

873.925            

�632.283            

8.259.261         

129.197.947     

2.391.608         

2 0 1 8

2 0 1 7

�

1.995.770         

3.906.270         

�

�

2 0 1 6

�

1.408.568         

2 0 1 7 2 0 1 6

On December 3, 2018, the Entity pays a down payment of Rp 3,700,000,
representing 20% of the selling price of Rp 18,500,000 to PT Krakatau
Industrial Estate Cilegon for the purchase of land with total area of 10,000 M2,
located in Cilegon Industrial Estate 1 Plot E3/2-3, which is located at Jl. Eropa
2, Kotasari Village, Grogol District, Cilegon City, Banten Province. 

111.687.649     

22.749.665       

383.017            

23.049.074       7.982.867         

1.009.949         �

�

7.753.122         

473.250            
551.287            986.673            

63.319.677       

�

31.530.199       

2 0 1 8

Pada tanggal 22 Desember 2016, Entitas memberikan pinjaman jangka pendek
kepada PT Iforte Solusi Infotek sebesar Rp 17.500.000.000 dengan bunga 11% per
tahun. Pinjaman tersebut telah dilunasi oleh PT Iforte Solusi Infotek pada tahun 2017.

2 0 1 8 2 0 1 6

136.100            
17.554.542       

275.160            
�

9.

Based on the results of the review of the physical condition and net realizable
values of inventories at the end of the year, the management of the Entity
believes that the net carrying values of inventories are fully realizable and
hence, it is not necessary to provide provision for impairment of inventories.  

352.379            

Berdasarkan penelaahan atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan pada
akhir tahun, manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai realisasi neto persediaan di
atas dapat direalisasikan sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan
penurunan nilai persediaan. 

38.332.590       

859.448            

829.545            
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PIUTANG LAIN-LAIN OTHER RECEIVABLES

Pihak Ketiga: Third Parties:
PT iForte Solusi Infotek PT iForte Solusi Infotek
Piutang karyawan Others
Lain-lain Others

Total Total

PERSEDIAAN INVENTORIES

Bahan baku Raw materials
Barang dalam penyelesaian Work in process
Barang jadi Finished goods
Bahan pembantu Auxiliary

Total Total

UANG MUKA ADVANCE PAYMENTS

Pembelian bahan baku: Purchase of raw materials:
Du Pont China Limited Du Pont China Limited
PT Walsin Lippo Industries PT Walsin Lippo Industries
ZTT International Limited ZTT International Limited

Pembelian mesin, tanah, energi dan listrik Purchase of machineries, land, energy and electric:
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Sumber Lawang PT Sumber Lawang
PT Bhiseka Bangun Citra PT Bhiseka Bangun Citra
Shanghai Yupin Shanghai Yupin
Shanghai HOSN Shanghai HOSN
Baoying Hande Electric Baoying Hande Electric
PT Ometraco Arya Samanta PT Ometraco Arya Samanta
PT Krakatau Daya Listrik PT Krakatau Daya Listrik

Uang muka personal Personal advance
Lain-lain (di bawah 5%) Others (below 5%)

Total Total

 

265.966            142.632            

Semua persediaan kabel, yang dimiliki oleh Entitas, baik sekarang maupun di
kemudian hari, yang terletak dimanapun juga dijaminkan atas pinjaman bank (Catatan
19).

All cable inventories, which owned by the Entity, at the present or in the next
days, which are located at anywhere were used as collateral for bank loans
(Note 19).

151.333            

65.631.729       

8.

42.446.179       

�

7.

8.701                
17.693.092       

2 0 1 7

25.807.935       

�

1.265.582         

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya yang
mungkin timbul dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 112.231.766 pada tanggal
31 Desember 2018 (2017: Rp 86.031.766; 2016: Rp 50.989.900). Manajemen
berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan
kerugian yang dialami Entitas.

The inventories were insured againts fire and other risks amounted Rp
112,231,766 as of December 31, 2018 (2017: Rp 86,031,766; 2016: Rp
50,989,900). The management believes that the insurance is adequate to
cover possible losses on inventory by such risks for the Entity.

50.185.096       

310.728            420.298            

9.

�

�

Manajemen memperkirakan proses Serah Terima dan Pengalihan Hak akan dilakukan
pada saat pelunasan pada bulan September 2019.

�
�

�

1.239.380         

8.

On December 22, 2016, the Entity lended short-term loan to PT Iforte Solusi
Infotek amounting to Rp 17,500,000,000 with interest 11% per annum. This
loan had been fully paid by PT Iforte Solusi Infotek in 2017.

2.450                
269.515            

3.549                

7.

�

� �

�
470.260            

�

�

�

603.586            

Pada tanggal 3 Desember 2018, Entitas membayar uang muka sebesar Rp 3.700.000
yakni 20% dari harga Rp 18.500.000 kepada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
atas pembelian tanah seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Kawasan Industri Cilegon 1
Kavling E3/2-3 terletak di Jl. Eropa 2, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota
Cilegon, Provinsi Banten.

3.700.000         

Management estimates the process of Handover and Transfer of Rights will
be made at the settlement payment in September 2019.

873.925            

�632.283            

8.259.261         

129.197.947     

2.391.608         

2 0 1 8

2 0 1 7

�

1.995.770         

3.906.270         

�

�

2 0 1 6

�

1.408.568         

2 0 1 7 2 0 1 6

On December 3, 2018, the Entity pays a down payment of Rp 3,700,000,
representing 20% of the selling price of Rp 18,500,000 to PT Krakatau
Industrial Estate Cilegon for the purchase of land with total area of 10,000 M2,
located in Cilegon Industrial Estate 1 Plot E3/2-3, which is located at Jl. Eropa
2, Kotasari Village, Grogol District, Cilegon City, Banten Province. 

111.687.649     

22.749.665       

383.017            

23.049.074       7.982.867         

1.009.949         �

�

7.753.122         

473.250            
551.287            986.673            

63.319.677       

�

31.530.199       

2 0 1 8

Pada tanggal 22 Desember 2016, Entitas memberikan pinjaman jangka pendek
kepada PT Iforte Solusi Infotek sebesar Rp 17.500.000.000 dengan bunga 11% per
tahun. Pinjaman tersebut telah dilunasi oleh PT Iforte Solusi Infotek pada tahun 2017.

2 0 1 8 2 0 1 6

136.100            
17.554.542       

275.160            
�

9.

Based on the results of the review of the physical condition and net realizable
values of inventories at the end of the year, the management of the Entity
believes that the net carrying values of inventories are fully realizable and
hence, it is not necessary to provide provision for impairment of inventories.  

352.379            

Berdasarkan penelaahan atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan pada
akhir tahun, manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai realisasi neto persediaan di
atas dapat direalisasikan sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan
penurunan nilai persediaan. 

38.332.590       

859.448            

829.545            
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

BIAYA DIBAYAR DI MUKA PREPAID EXPENSES

Biaya emisi saham ditangguhkan Deferred stock issuance cost
Asuransi Insurances
Sewa kantor Office rent
Biaya renovasi atas proyek Palapa Ring  Renovation cost on Palapa Ring project
Lain-lain Others

Total Total

ASET TETAP FIXED ASSETS

Harga Perolehan Acquisition Costs
Tanah Land
Bangunan Buildings
Peralatan dan mesin Tools and machineries
Peralatan pabrik Factory equipment
Kendaraan Vehicles

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Bangunan Buildings
Peralatan dan mesin Tools and machineries
Peralatan pabrik Factory equipment
Kendaraan Vehicles

Nilai Buku Book Value

Harga Perolehan Acquisition Cost
Tanah Land
Bangunan Buildings
Peralatan dan mesin Tools and machineries
Peralatan pabrik Factory equipment
Kendaraan Vehicles

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Bangunan Buildings
Peralatan dan mesin Tools and machineries
Peralatan pabrik Factory equipment
Kendaraan Vehicles

Nilai Buku Book Value

Harga Perolehan Acquisition Cost
Tanah Land
Bangunan Buildings
Peralatan dan mesin Tools and machineries
Peralatan pabrik Factory equipment
Kendaraan Vehicles
Bangunan dalam

penyelesaian Construction in progress

962.500            

Deductions

� 5.845.964         

Revaluasi/

4.960.000         1.898.148         

153.591.487     

47.500.000       

�

8.239.659         

1.385.256         

�

38.104.480       
39.928.119       

6.508.087         

Jan 1, 2017

1.968.111         

450.895            

117.582.763     

Reklasifikasi/

351.576            

750.950            344.700            2.772.747         

Pengurangan/ 31 Dec 2018/

�

6.460.757         

Surplus

�

Dec 31, 2018

�

370.018            

18.871              

10.

521.477            

18.708.066       

231.212            

3.894.317         

Additions

1.951.647         

135.988.456     

5.071.721         

47.500.000       

1.326.480         

3.411.992         

9.194.355         

22.550.993       

�

8.408.676         

125.991.439     

6.876                

1.450.541         

(4.960.000)        

38.104.480       
68.987.199       

11.

383.731            

2 0 1 8

�

10.

2.735.148         
�

1.774.284         

62.479.112       
3.183.206         454.934            

1 Jan 2018/

371.299            

�

Jan 1, 2018

58.138              51.393              

38.630.168       
47.500.000       

�

47.500.000       

39.928.119       

29.249.416       

148.622            

125.991.439     17.328.812       

� 248.000            

1.588.939         
4.247.462         

929.289            

Additions

849.756            

Pengurangan/

Revaluation
Addition

31 Des 2016/

� 659.650            

103.676.304     �

�

18.250.584       

Surplus Deductions

31 Des 2017/
Dec 31, 2017

Penambahan/

�

62.479.112       

26.697.581       

135.988.456     

�

�

�

767.037            

3.098.210         

2.031.903         
(2.427.973)        

Pengurangan/1 Jan 2016/

Penambahan/

2.772.747         

2.039.629         

17.603.031       

4.986.323         

�

2 0 1 7 2 0 1 6

525.688            

Deductions

1 Jan 2017/

48.839.388       

50.376              

153.591.487     

3.178.997         

�

161.479.570     

200.002            

Penambahan/

620.101            

47.500.000       �

480.049            

1.588.939         

35.006.270       

2.735.148         

�

�

�

(10.943.172)      

2 0 1 8

2 0 1 7

2 0 1 6

133.742.596     

3.894.317         

846.431            

35.006.270       

�

1.854.688         
� 11.532.478       

11.532.478       7.175.588         

1.326.480         1.797.688         50.269              

27.600.048       

Reclassification

Jan 1, 2016

17.603.031       

535.607            107                   

1.183.808         

4.712.000         

�

27.736.974       

Dec 31, 2016

849.756            

�

�

369.915            

10.184.319       

2.789.298         

�

11.

398.861            

1.968.111         
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(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET TETAP (Lanjutan) FIXED ASSETS (Continued)

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Bangunan Buildings
Peralatan dan mesin Tools and machineries
Peralatan pabrik Factory equipment
Kendaraan Vehicles

Nilai Buku Book Value

Pengurangan aset tetap adalah sebagai berikut: The deductions of fixed assets are as follows:

Harga perolehan Acquisition costs
Kendaraan Vehicles
Peralatan pabrik Factory equipment

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kendaraan Vehicles
Peralatan pabrik Factory equipment

Nilai tercatat aset dijual Carrying amount of sold assets
Harga jual Selling price

Rugi penjualan aset tetap, neto Loss on sale of fixed assets

Beban penyusutan dialokasikan pada: Depreciation expenses were allocated to:
Beban pokok pendapatan (Catatan 27) Cost of revenues (Note 27)
Beban penjualan (Catatan 28) Selling expenses (Note 28)
Beban umum dan administrasi (Catatan 29) General and administration expenses (Note 29)
Surplus revaluasi Surplus revaluation

Total Total

� �

� �

� �

� �

SHGB No. 662 for the period over 20 years, and will be expired on October
23, 2025, with a total area of 15,000 M2, which located at Sub-district of
Kotasari, District of Pulo Merak, Regency of Cilegon, Province of Banten.

SHGB No. 1985 for the period over 30 years, and will be expired on June
26, 2044, with a total area of 10,252 M2, which located at Sub-district of
Kotasari, District of Grogol, Regency of Cilegon, Province of Banten.

SHGB No. 1985 untuk periode selama 30 tahun, dan akan berakhir pada 26 Juni
2044, atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 10.252 M2, yang terletak di
Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

SHGB No. 297 yang telah diperbarui dengan nomor SHGB No. 1891 untuk periode
selama 20 tahun, dan akan berakhir pada 21 Maret 2039, atas sebidang tanah dan
bangunan dengan luas 120 M2, yang terletak di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan
Jombang, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

SHGB No. 257 yang telah diperbarui dengan nomor SHGB No. 1890 untuk periode
selama 20 tahun, dan akan berakhir pada 21 Maret 2039, atas sebidang tanah dan
bangunan dengan luas 120 M2, yang terletak di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan
Jombang, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

Entitas memiliki beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Banguan (SHGB)
sebagai berikut: 

The Entity has some pices of land with Certificates of Right to Build (SHGB)
as below:

SHGB No. 662 untuk periode selama 20 tahun, dan akan berakhir pada 23 Oktober
2025, atas sebidang tanah dengan luas 15.000 M2, yang terletak di Kelurahan
Kotasari, Kecamatan Pulo Merak, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset tetap diasuransikan terhadap resiko kerugian
akibat kebakaran dan resiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp
108.472.854 (2017: Rp 94.526.878; 2016: Rp 81.776.156). Manajemen berpendapat
bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset
yang dipertanggungkan.

Revaluasi/ Reclassification

�

11.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan ada masalah dengan perpanjangan hak
atas tanah.

2 0 1 6

SHGB No. 297 which has been updated with SHGB No. 1891 for the period
over 20 years, and will be expired on March 21, 2039, with a total area of
120 M2, which located at Sub-district of Sukmajaya, District of Jombang,
Regency of Cilegon, Province of Banten.

SHGB No. 257 which has been updated with SHGB No. 1890 for the period
over 20 years, and will be expired on March 21, 2039, with a total area of
120 M2, which located at Sub-district of Sukmajaya, District of Jombang,
Regency of Cilegon, Province of Banten.

117.582.763     

The management believes that there will be no difficulty in the extension of the 
land rights.

344.700            �

1 Jan 2016/ Revaluation Penambahan/ Pengurangan/ 31 Des 2016/
Jan 1, 2016 Surplus Addition Deductions Dec 31, 2016

36.768.444       

5.571.132         

846.431            
2.734.933         

Surplus 2 0 1 6 Reklasifikasi/

As of December 31, 2018, fixed assets were insured against losses from fire
and other risks with total coverage of Rp 108,422,854 (2017: Rp 94,526,878;
2016: Rp 81,776,156). Management believes the insurance coverage is
adequate to cover possible losses on the assets insured.

5.438.448         

�

440.836            

28.021.543       5.071.721         

405.595            

5.393.681         
9.194.355         10.184.319       

2.039.629         

7.818.143         (36.177.911)      

811.266            

�

103.167            

�
5.071.721         

(5.421.435)        1.889.932         

�

�

261.316            

� �
107                   

� �
�

42.500              

�
6.876                � �

351.576            � �

50.269              

301.200            

160.292            

2 0 1 6

50.376              

�

� �

2 0 1 8 2 0 1 7

11.

3.068.515         

5.458.730         

(28.021.543)      
(2.734.933)        

�

2 0 1 72 0 1 8

1.534.954         
684.449            

3.936.872         

450.895            

�

7.818.143         

�

� �

66.907.860       
8.408.676         

450.895            �

563.943            

(39.884)             
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ASET TETAP (Lanjutan) FIXED ASSETS (Continued)

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Bangunan Buildings
Peralatan dan mesin Tools and machineries
Peralatan pabrik Factory equipment
Kendaraan Vehicles

Nilai Buku Book Value

Pengurangan aset tetap adalah sebagai berikut: The deductions of fixed assets are as follows:

Harga perolehan Acquisition costs
Kendaraan Vehicles
Peralatan pabrik Factory equipment

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation
Kendaraan Vehicles
Peralatan pabrik Factory equipment

Nilai tercatat aset dijual Carrying amount of sold assets
Harga jual Selling price

Rugi penjualan aset tetap, neto Loss on sale of fixed assets

Beban penyusutan dialokasikan pada: Depreciation expenses were allocated to:
Beban pokok pendapatan (Catatan 27) Cost of revenues (Note 27)
Beban penjualan (Catatan 28) Selling expenses (Note 28)
Beban umum dan administrasi (Catatan 29) General and administration expenses (Note 29)
Surplus revaluasi Surplus revaluation

Total Total

� �

� �

� �

� �

SHGB No. 662 for the period over 20 years, and will be expired on October
23, 2025, with a total area of 15,000 M2, which located at Sub-district of
Kotasari, District of Pulo Merak, Regency of Cilegon, Province of Banten.

SHGB No. 1985 for the period over 30 years, and will be expired on June
26, 2044, with a total area of 10,252 M2, which located at Sub-district of
Kotasari, District of Grogol, Regency of Cilegon, Province of Banten.

SHGB No. 1985 untuk periode selama 30 tahun, dan akan berakhir pada 26 Juni
2044, atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 10.252 M2, yang terletak di
Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

SHGB No. 297 yang telah diperbarui dengan nomor SHGB No. 1891 untuk periode
selama 20 tahun, dan akan berakhir pada 21 Maret 2039, atas sebidang tanah dan
bangunan dengan luas 120 M2, yang terletak di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan
Jombang, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

SHGB No. 257 yang telah diperbarui dengan nomor SHGB No. 1890 untuk periode
selama 20 tahun, dan akan berakhir pada 21 Maret 2039, atas sebidang tanah dan
bangunan dengan luas 120 M2, yang terletak di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan
Jombang, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

Entitas memiliki beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Banguan (SHGB)
sebagai berikut: 

The Entity has some pices of land with Certificates of Right to Build (SHGB)
as below:

SHGB No. 662 untuk periode selama 20 tahun, dan akan berakhir pada 23 Oktober
2025, atas sebidang tanah dengan luas 15.000 M2, yang terletak di Kelurahan
Kotasari, Kecamatan Pulo Merak, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten.

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset tetap diasuransikan terhadap resiko kerugian
akibat kebakaran dan resiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp
108.472.854 (2017: Rp 94.526.878; 2016: Rp 81.776.156). Manajemen berpendapat
bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset
yang dipertanggungkan.

Revaluasi/ Reclassification

�

11.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan ada masalah dengan perpanjangan hak
atas tanah.

2 0 1 6

SHGB No. 297 which has been updated with SHGB No. 1891 for the period
over 20 years, and will be expired on March 21, 2039, with a total area of
120 M2, which located at Sub-district of Sukmajaya, District of Jombang,
Regency of Cilegon, Province of Banten.

SHGB No. 257 which has been updated with SHGB No. 1890 for the period
over 20 years, and will be expired on March 21, 2039, with a total area of
120 M2, which located at Sub-district of Sukmajaya, District of Jombang,
Regency of Cilegon, Province of Banten.

117.582.763     

The management believes that there will be no difficulty in the extension of the 
land rights.

344.700            �

1 Jan 2016/ Revaluation Penambahan/ Pengurangan/ 31 Des 2016/
Jan 1, 2016 Surplus Addition Deductions Dec 31, 2016

36.768.444       

5.571.132         

846.431            
2.734.933         

Surplus 2 0 1 6 Reklasifikasi/

As of December 31, 2018, fixed assets were insured against losses from fire
and other risks with total coverage of Rp 108,422,854 (2017: Rp 94,526,878;
2016: Rp 81,776,156). Management believes the insurance coverage is
adequate to cover possible losses on the assets insured.

5.438.448         

�

440.836            

28.021.543       5.071.721         

405.595            

5.393.681         
9.194.355         10.184.319       

2.039.629         

7.818.143         (36.177.911)      

811.266            

�

103.167            

�
5.071.721         

(5.421.435)        1.889.932         

�

�

261.316            

� �
107                   

� �
�

42.500              

�
6.876                � �

351.576            � �

50.269              

301.200            

160.292            

2 0 1 6

50.376              

�

� �

2 0 1 8 2 0 1 7

11.

3.068.515         

5.458.730         

(28.021.543)      
(2.734.933)        

�

2 0 1 72 0 1 8

1.534.954         
684.449            

3.936.872         

450.895            

�

7.818.143         

�

� �

66.907.860       
8.408.676         

450.895            �

563.943            

(39.884)             
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET TETAP (Lanjutan) FIXED ASSETS (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

- -

- Mesin-mesin yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi1; - Machineries which will be financed by Credit Investment Facility 1;
- -

PT Bank Mayora PT Bank Mayora

ASET TAKBERWUJUD INTANGIBLE ASSETS

Harga perolehan Acquisition costs:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Akumulasi amortisasi: Accumulated amortization:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Nilai tercatat Carrying amount

Harga perolehan Acquisition costs:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Akumulasi amortisasi: Accumulated amortization:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Nilai tercatat Carrying amount

66.861                  ���

31 Des 2018/

3.972.240             

              1.623.348 

              1.524.401 

1 Jan 2017/

��� 2.417.353             
1.554.887             

���

Additions

1.623.348             

4.067.147             

36.000                  ��� 2.380.978             
���

4.067.147             

2.344.978             

2 0 1 8

Nilai wajar tanah, bangunan dan mesin pada tanggal 1 Agustus 2016, yang dilakukan
oleh penilai independen, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, yang
dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dengan metode penilaian
yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan data pasar dan pendekatan
biaya menghasilkan kenaikan nilai tercatat sebesar Rp 53.506.722, dan diakui sebagai
kenaikan surplus revaluasi aset tetap, dan dibukukan pada penghasilan komprehensif
lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas.

The fair value of land, buildings and machinery on Auguts 1, 2016, based on
valuation by an independent appraiser, KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti
& Partners, in accordance with Indonesia Standards Indonesia (SPI) using the
assessment method of a combination of market approach and cost approach
resulting increase in carrying amount of land amounting to Rp 53,506,722,
which was recognized as a increasing of revaluation surplus of fixed asset,
and recorded in other comprehensive income and accumulated in equity.

2.468.799             

25.000                  

Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 662/Kotasari, Banten dengan
total luas 15.000 M2;

Mesin-mesin Produksi berikut perlengkapannya yang terletak di KIEC Kavling E3,
Cilegon 42435.

��� 3.905.379             

2.443.799             

62.000                  ���

Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan total luas 10.252 M2
dan 1 unit mesin SZ Standing Line dijaminkan untuk hutang bank ke PT Bank Mayora.

Land and building with SHGB No. 1985/Kotasari, with total area of 10,252 M2
and 1 unit SZ Standing Line Machine are used as collateral for loan from PT
Bank Mayora.

A piece of land with with its building by SHGB No. 662/Kotasari, Banten,
with total area of 15,000 M2;

���

12.

3.905.379             

52.278                  

161.768                

���

3.853.101             

Reklasifikasi/

16.278                  1.524.401             

Based on the ������������ review, there was no indication of impairment in
the fixed asset value at each reporting date, therefore, the Entity did not
provide provision for impairment of fixed assets.

119.907                

���

2.443.799                               25.000 

Reklasifikasi/

12.

Jan 1, 2018 Additions Reclassifications

31 Des 2017/Penambahan/

Aset tetap yang dijaminkan atas pinjaman bank adalah sebagai berikut (Catatan 19):

��� 2.443.799             
1.561.348                               62.000 ���

152.046                

Fixed assets which were used as guarantee for bank loans are as follows
(Note 19) :

���

30.486                  

Dec 31, 2018

161.768                

Production machineries with its equipment, which located at KIEC Lot
E3, Cilegon 42435.

Jan 1, 2017

1 Jan 2018/

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai
aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan, sehingga Entitas tidak melakukan
penyisihan penurunan nilai untuk aset tetap.

1.623.348             

4.005.147             

Penambahan/

���

36.375                  

4.092.147             

2.380.978             

2 0 1 7

11. 11.

Reclassifications Dec 31, 2017

              1.508.123 
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan) INTANGIBLE ASSETS  (Continued)

Harga perolehan Acquisition costs:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Akumulasi amortisasi: Accumulated amortization:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Nilai tercatat Carrying amount

Beban amostisasi dialokasikan pada: Amortization expenses are allocated to:
Beban umum dan administrasi (Catatan 29) General and administration expenses (Note 29)

GARANSI BANK DAN DEPOSIT BANK GUARANTEES AND DEPOSITS

Garansi L/C: L/C Guarantees:
PT Walsin Lippo Industries PT Walsin Lippo Industries
PT Jindal Stainless Indonesia PT Jindal Stainless Indonesia
SACOM Wires and Cables Co., Ltd SACOM Wires and Cables Co., Ltd
Shanghai HOSN Shanghai HOSN

Garansi Bank: Bank Guarantees:
Petrochina International, Ltd Petrochina International, Ltd
Lain-lain Others

Deposit: Deposit:
PT Krakatau Daya Electric (Daya Listrik) PT Krakatau Daya Electric (Electricity)
Jaminan sewa gedung Office rental deposit

Total Total

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK SHORT-TERM BANK LOANS

PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 19) PT Bank Central Asia Tbk (Note 19)
Fasilitas Time Revolving Credit Time Revolving Credit Facility
Fasilitas Rekening Koran Overdraft Facilicy

Total Total

UTANG USAHA ACCOUNTS  PAYABLE

Rincian utang usaha per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pemasok: a. By Suppliers :

Pihak Ketiga: Third Parties:
Corning Incorporated Corning Incorporated
SCG Performance Chemical Co., Ltd SCG Performance Chemical Co., Ltd
Corning Technology India Pvt., Ltd Corning Technology India Pvt., Ltd
Borouge Pte., Ltd Borouge Pte., Ltd
Lain-lain (di bawah 5%) Others (below 5%)

Total Total

15.

�

14.

�
20.027.241       

� 5.000.000         

90.565              120.317            

918.565            3.028.132         

14.952.396       

2 0 1 7

4.506.435         

337.500            

1.896.039         

42.909.985       

�

2 0 1 8

1.283.380         

109.093                

�

175.888                

15.

58.417              

218.841                

�

13.

2 0 1 8

2.196.478         

37.510.799       

9.405.022         

2 0 1 7

2 0 1 6

9.075.552         

2 0 1 6

129.970            

�

14.

13.

�

129.970            129.970            

325.530            

Dec 31, 2016

              1.509.528                   51.820 

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

52.277              

35.000              42.000              35.000              

66.861              

168.822                

3.677.213             

                  57.273 

Jan 1, 2016 Additions Reclassifications
31 Des 2016/Reklasifikasi/

2 0 1 6

�
�

�
�

�

5.000.000         

2 0 1 8

3.572.101         

9.075.552         

� �

2 0 1 7

� � 389.272            

2.176.156             

��� 1.561.348             

175.888            

46.406.342       

3.853.101             

498.605            

2.344.978             

���

1.899.740         

34.504.121       

�

57.862.381       

152.046                

3.896.054             

1 Jan 2016/

1.508.123             

���

��� 2.443.799             

4.005.147             

              1.501.057 7.066                    ���

�

2.386.526             

The details of accounts payable as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are
as follows:

2 0 1 6

337.500            

9.705.743         

12. 12.

���

Penambahan/
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan) INTANGIBLE ASSETS  (Continued)

Harga perolehan Acquisition costs:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Akumulasi amortisasi: Accumulated amortization:
License License
Piranti lunak komputer Computer software licence

Nilai tercatat Carrying amount

Beban amostisasi dialokasikan pada: Amortization expenses are allocated to:
Beban umum dan administrasi (Catatan 29) General and administration expenses (Note 29)

GARANSI BANK DAN DEPOSIT BANK GUARANTEES AND DEPOSITS

Garansi L/C: L/C Guarantees:
PT Walsin Lippo Industries PT Walsin Lippo Industries
PT Jindal Stainless Indonesia PT Jindal Stainless Indonesia
SACOM Wires and Cables Co., Ltd SACOM Wires and Cables Co., Ltd
Shanghai HOSN Shanghai HOSN

Garansi Bank: Bank Guarantees:
Petrochina International, Ltd Petrochina International, Ltd
Lain-lain Others

Deposit: Deposit:
PT Krakatau Daya Electric (Daya Listrik) PT Krakatau Daya Electric (Electricity)
Jaminan sewa gedung Office rental deposit

Total Total

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK SHORT-TERM BANK LOANS

PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 19) PT Bank Central Asia Tbk (Note 19)
Fasilitas Time Revolving Credit Time Revolving Credit Facility
Fasilitas Rekening Koran Overdraft Facilicy

Total Total

UTANG USAHA ACCOUNTS  PAYABLE

Rincian utang usaha per 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pemasok: a. By Suppliers :

Pihak Ketiga: Third Parties:
Corning Incorporated Corning Incorporated
SCG Performance Chemical Co., Ltd SCG Performance Chemical Co., Ltd
Corning Technology India Pvt., Ltd Corning Technology India Pvt., Ltd
Borouge Pte., Ltd Borouge Pte., Ltd
Lain-lain (di bawah 5%) Others (below 5%)

Total Total

15.

�

14.

�
20.027.241       

� 5.000.000         

90.565              120.317            

918.565            3.028.132         

14.952.396       

2 0 1 7

4.506.435         

337.500            

1.896.039         

42.909.985       

�

2 0 1 8

1.283.380         

109.093                

�

175.888                

15.

58.417              

218.841                

�

13.

2 0 1 8

2.196.478         

37.510.799       

9.405.022         

2 0 1 7

2 0 1 6

9.075.552         

2 0 1 6

129.970            

�

14.

13.

�

129.970            129.970            

325.530            

Dec 31, 2016

              1.509.528                   51.820 

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

52.277              

35.000              42.000              35.000              

66.861              

168.822                

3.677.213             

                  57.273 

Jan 1, 2016 Additions Reclassifications
31 Des 2016/Reklasifikasi/

2 0 1 6

�
�

�
�

�

5.000.000         

2 0 1 8

3.572.101         

9.075.552         

� �

2 0 1 7

� � 389.272            

2.176.156             

��� 1.561.348             

175.888            

46.406.342       

3.853.101             

498.605            

2.344.978             

���

1.899.740         

34.504.121       

�

57.862.381       

152.046                

3.896.054             

1 Jan 2016/

1.508.123             

���

��� 2.443.799             

4.005.147             

              1.501.057 7.066                    ���

�

2.386.526             

The details of accounts payable as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are
as follows:

2 0 1 6

337.500            

9.705.743         

12. 12.

���

Penambahan/
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

UTANG USAHA (Lanjutan) ACCOUNTS  PAYABLE  (Continued)

Berdasarkan Analisis Umur Utang Usaha: By Aging Analysis of Accounts Payable :

Belum jatuh tempo Not yet due
Telah jatuh tempo: Past due:

< 30 hari < 30 days
31 - 60 hari ������������
61 - 90 hari ������������
> 90 hari > 90 days

Total Total

Berdasarkan Mata Uang: By Currency :

Dolar AS US Dollar
Rupiah Rupiah

Total Total

UANG MUKA DITERIMA ADVANCE RECEIVED

Pihak Ketiga: Third Parties:
PT iForte Solusi Infotek PT iForte Solusi Infotek
CSTS - Joint Operation CSTS - Joint Operation
PT Supra Primatama PT Supra Primatama
PT Sarana Global Indonesia PT Sarana Global Indonesia
PT Trans Hybrid PT Trans Hybrid
PT Sinar Elektra PT Sinar Elektra
PT QDC Technologies PT QDC Technologies
PT Dini Indah PT Dini Indah
Lain-lain (di bawah 5%) Others (below 5%)

Total Total

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR ACCRUED EXPENSES

Bonus Bonus
Listrik Electricity
Jasa profesional Professional fee
Biaya manajemen [US$ 434.601] Management fee [US$ 434,601]
Material Material
Lain-lain Others

Total Total

16.

�
1.923.476         

3.174.470         

1.220.729         

15. 15.

�
�

17.

805.610            1.529.212         

17.

�

7.255.413         

�

�

265.182            

2 0 1 8

2.848.983         

458.897            

2 0 1 6

57.862.381       

3.199.835         

2 0 1 7

48.051.915       

�

14.345.760       

�

2.551.364         

�

6.397.058         

46.406.342       49.862.381       37.510.799       

223.009            

42.069.843       53.101.200       34.000.788       

2 0 1 7

Advance received mainly represented advance from the Entity's customers in
relation with procurement of optical cable project and procurement of outside
plant fiber optic project, usually representing 20% to 50% of the total
contracts.

64.266.497       

1.368.280         

�

10.746.855       

2.931.177         925.812            

�
55.514.802       

2 0 1 8

5.887.974         

624.803            651.415            456.728            

9.540.566         

�

70.000              

46.406.342       

2 0 1 8

3.391.000         

5.360.695         7.730.932         

62.950              

446.726            

b.

286.930            

2 0 1 7

�

2 0 1 6

756.000            
� 5.839.302         

37.510.799       

287.593            

4.214.557         1.810.466         

2 0 1 6

33.296.242       

246.739            

2 0 1 6

c.

623.905            

16.

�

40.009.284       

� �

793.486            

c.

b.

Uang muka diterima terutama merupakan uang muka yang diterima Entitas dari
pelanggannya sehubungan dengan pengadaan proyek kabel optik dan pengadaan
proyek luar serat optik, biasanya berkisar 20% sampai 50% dari total kontrak.

10.516.603       34.197.293       

166.779            

5.801.367         

10.672.644       

2 0 1 7

2.778.260         

2 0 1 8

� �

�
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PERPAJAKAN TAXATIONS

a. Pajak Dibayar di Muka a. Prepaid Tax

Pajak pertambahan nilai Value added tax

b. Utang Pajak b. Taxes Payable

Pajak penghasilan pasal 4(2) Income tax article 4(2)
Pajak penghasilan pasal 21 Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23 Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 25 Income tax article 25
Pajak penghasilan pasal 29 Income tax article 29
Pajak pertambahan nilai Value added tax

Total Total

c. Pajak Kini c. Current Tax

Laba sebelum pajak Profit  before tax
Koreksi Fiskal: Fiscal Adjustments:
Beda Tetap: Permanent Differences:
- Biaya pajak Tax expenses -
- Sumbangan Donation -
- Amortisasi Amortization -
- Bahan bakar dan transportasi Fuel and transportation -
- Kesehatan Hospital -
- Sewa mobil Rent car -
- Lisensi License -
- Asuransi Insurance -
- Perumahan Residential -
- Komunikasi Communication -
- Promosi Promotion -
- Penghapusan piutang Written-off of receivables -
- Koran dan majalah Newspaper and magazines -
- Perawatan mobil Maintenance car -
- Pendapatan bunga Interest income -

Beda Temporer: Temporary Differences:
- Rugi penurunan nilai piutang Loss on impairment of receivables -
- Imbalan pascakerja Post-employment benefit -
- Beban penyusutan Depreciation expenses -

Estimasi laba kena pajak Estimated taxable income
Estimasi pajak penghasilan kini: 25% Estimated corporate income tax: 25%
Pajak penghasilan dibayar di muka: Prepaid tax:

Pajak penghasilan pasal 22 Income tax article 22
Pajak penghasilan pasal 23 Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 25 Income tax article 25

Taksiran utang pajak penghasilan badan Estimated corporate income tax payable

18.

5.668                

8.473                

�

(805.389)           

19.903.757       

        (2.406.089)

9.534                

234.350            

9.090                

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

        (2.293.527) (1.226.090)        

(108.424)           

(1.184.658)        
(713.590)           

Dalam laporan keuangan ini, jumlah laba kena pajak untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 menjadi dasar perhitungan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

158.697            

� �

131.658            

2 0 1 7

250.611            

22.964              

18.

1.944.354         �

168.190            

�

14.281              

51.769              
18.621              

2 0 1 8

203.501            

431.738            

31.656              

�

          1.488.138 

50.003              

44.217              
8.000                

1.195.251         

A reconciliation between income before tax per statements of profit and
loss and taxable income for the years ended December 31, 2018, 2017
and 2016 is as follows: 

16.656              

33.598              

27.489              

1.090.168         

396.374            

5.087.962         

1.337.099         

40.258              
19.186              

� 93.306              
582.413            

1.565.260         

464.316            
274.498            

47.023.057       

130.478            

10.028              6.689                

Rekonsiliasi laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan taksiran laba
fiskal yang dihitung oleh Entitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1.164.340         

        17.617.728 

50.760              

719.708            

2 0 1 7

94.634              

          1.693.312 

6.874.838         

(1.770.614)        

604.353            

12.062.933       

719.708            

4.975.940         

(4.358.587)        

48.251.732       

131.658            

101.325            

27.140.401       

54.200              

6.542.499         

43.553              

319.206            

(4.909.291)        

2.421.951         

(411.867)           

(135.922)           

27.499.352       

(63.275)             (188.401)           

�

46.027              

�

�

In these financial statements, the amount of taxable income for the years
ended December 31, 2018, 2017 and 2016 were made as basis in
reporting in the Yearly Corporate Income Tax Return (SPT).

�

21.019              

2 0 1 6

2 0 1 6

721.681            
1.499.063         2.175                

210.635            

158.523            �

143.927            

�

2 0 1 8

(2.883.173)        

5.087.962         

11.595              

(124.177)           

43.427              

(319.350)           

(1.902.795)        

986.872            

27



289288

PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PERPAJAKAN TAXATIONS

a. Pajak Dibayar di Muka a. Prepaid Tax

Pajak pertambahan nilai Value added tax

b. Utang Pajak b. Taxes Payable

Pajak penghasilan pasal 4(2) Income tax article 4(2)
Pajak penghasilan pasal 21 Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23 Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 25 Income tax article 25
Pajak penghasilan pasal 29 Income tax article 29
Pajak pertambahan nilai Value added tax

Total Total

c. Pajak Kini c. Current Tax

Laba sebelum pajak Profit  before tax
Koreksi Fiskal: Fiscal Adjustments:
Beda Tetap: Permanent Differences:
- Biaya pajak Tax expenses -
- Sumbangan Donation -
- Amortisasi Amortization -
- Bahan bakar dan transportasi Fuel and transportation -
- Kesehatan Hospital -
- Sewa mobil Rent car -
- Lisensi License -
- Asuransi Insurance -
- Perumahan Residential -
- Komunikasi Communication -
- Promosi Promotion -
- Penghapusan piutang Written-off of receivables -
- Koran dan majalah Newspaper and magazines -
- Perawatan mobil Maintenance car -
- Pendapatan bunga Interest income -

Beda Temporer: Temporary Differences:
- Rugi penurunan nilai piutang Loss on impairment of receivables -
- Imbalan pascakerja Post-employment benefit -
- Beban penyusutan Depreciation expenses -

Estimasi laba kena pajak Estimated taxable income
Estimasi pajak penghasilan kini: 25% Estimated corporate income tax: 25%
Pajak penghasilan dibayar di muka: Prepaid tax:

Pajak penghasilan pasal 22 Income tax article 22
Pajak penghasilan pasal 23 Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 25 Income tax article 25

Taksiran utang pajak penghasilan badan Estimated corporate income tax payable

18.

5.668                

8.473                

�

(805.389)           

19.903.757       

        (2.406.089)

9.534                

234.350            

9.090                

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

        (2.293.527) (1.226.090)        

(108.424)           

(1.184.658)        
(713.590)           

Dalam laporan keuangan ini, jumlah laba kena pajak untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 menjadi dasar perhitungan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

158.697            

� �

131.658            

2 0 1 7

250.611            

22.964              

18.

1.944.354         �

168.190            

�

14.281              

51.769              
18.621              

2 0 1 8

203.501            

431.738            

31.656              

�

          1.488.138 

50.003              

44.217              
8.000                

1.195.251         

A reconciliation between income before tax per statements of profit and
loss and taxable income for the years ended December 31, 2018, 2017
and 2016 is as follows: 

16.656              

33.598              

27.489              

1.090.168         

396.374            

5.087.962         

1.337.099         

40.258              
19.186              

� 93.306              
582.413            

1.565.260         

464.316            
274.498            

47.023.057       

130.478            

10.028              6.689                

Rekonsiliasi laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan taksiran laba
fiskal yang dihitung oleh Entitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1.164.340         

        17.617.728 

50.760              

719.708            

2 0 1 7

94.634              

          1.693.312 

6.874.838         

(1.770.614)        

604.353            

12.062.933       

719.708            

4.975.940         

(4.358.587)        

48.251.732       

131.658            

101.325            

27.140.401       

54.200              

6.542.499         

43.553              

319.206            

(4.909.291)        

2.421.951         

(411.867)           

(135.922)           

27.499.352       

(63.275)             (188.401)           

�

46.027              

�

�

In these financial statements, the amount of taxable income for the years
ended December 31, 2018, 2017 and 2016 were made as basis in
reporting in the Yearly Corporate Income Tax Return (SPT).

�

21.019              

2 0 1 6

2 0 1 6

721.681            
1.499.063         2.175                

210.635            

158.523            �

143.927            

�

2 0 1 8

(2.883.173)        

5.087.962         

11.595              

(124.177)           

43.427              

(319.350)           

(1.902.795)        

986.872            
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PERPAJAKAN (Lanjutan) TAXATIONS (Continued)

c. Pajak Kini (Lanjutan) c. Current Tax (Continued)

d. Pajak Tangguhan d. Deferred Tax

Beban penyusutan Depreciation expenses
Imbalan pascakerja Post-employment benefit
Penurunan nilai piutang Loss on impairment of receivables

Total Total

Beban penyusutan Depreciation expenses
Imbalan pascakerja Post-employment benefit

Total Total

Beban penyusutan Depreciation expenses
Imbalan pascakerja Post-employment benefit

Total Total

e. Beban Pajak, Neto e. Tax Expenses, Net

Pajak kini Current tax
Pajak tangguhan Deferred tax

Total Total

423.328            

(252.603)           

(392.350)           

             (33.981)

Statement of

(5.009.921)        

(306.523)           

Laba Rugi/

Income

Credited (Charged) to

569.176            

Penghasilan

(698.873)           

Profit and Loss Income

18.

Laporan

31 Des 2018/

31 Des 2017/

Profit and Loss

�

18.

Jan 1, 2017

        (4.975.940)

918.347            

(27.106)             

Other

(278.583)           

Jan 1, 2018

Dikreditkan (Dibebankan) ke/

�

410.286            

Lain/

421.170            

2.143.859         

Statement of

Other

Jan 1, 2016

Dec 31, 2017

Laba Rugi/

(601.522)           

1 Jan 2017/

�

Dec 31, 2016

151.088            

(27.106)             

1.268.049         

726.859            

(315.190)           

Lain/

2 0 1 8

569.176            

(315.190)           

1.268.049         

1 Jan 2016/

Komprehensif

(7.127.441)        

272.542            

      (12.062.933)

2 0 1 6

(252.603)           

(12.090.039)      

2 0 1 7

Dikreditkan (Dibebankan) ke/

31 Des 2016/

Statement of

(33.981)             

Profit and Loss
Comprehensive

Komprehensif

Dikreditkan (Dibebankan) ke/

1.999.114         

Penghasilan

Other

410.286            

�

Entitas telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2018,
2017 dan 2016 masing-masing pada tanggal 16 April 2019, 27 April 2018 dan 27
April 2017. Dampak atas perbedaan laba kena pajak yang diakui sebelumnya
dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT dicatat sebagai penyesuaian tahun
sebelumnya dan diakui pada tahun berjalan.

(698.873)           

Komprehensif

Comprehensive

Laporan

Lain/

(573.382)           (1.272.255)        
320.779            1.999.114         

Penghasilan
Credited (Charged) to

The calculation of deferred tax for the years ended December 31, 2018,
2017 and 2016 are as follows:

151.088            �

1 Jan 2018/

(278.583)           726.859            

Income Dec 31, 2018

The Entity has filed the Yearly Corporate Income Tax Returns for the
fiscal years 2018, 2017 and 2016 on April 16, 2019, April 27, 2018 and
April 27, 2017 respectively. The impact of the differences between the
pereviously recognized taxable income and those reported in the Yearly
Corporate Income Tax Returns are recorded as prior year's adjusment
and are recognized in the current year.

Laba Rugi/

(1.272.255)        

Comprehensive

(1.873.777)        

        (6.874.838)

Laporan

Perhitungan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

2 0 1 8

2 0 1 7

2 0 1 6

Credited (Charged) to

1.310.697         
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PERPAJAKAN (Lanjutan) TAXATIONS (Continued)

e. Beban Pajak, Neto (Lanjutan) e. Tax Expenses, Net (Continued)

Laba sebelum pajak Profit  before tax

Beban pajak dihitung pada tarif pajak efektif Tax expenses calculated at tax effective rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang The effect on difference of fiscal non-deductible

tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:  expenses:
- Biaya pajak Tax expenses -
- Sumbangan Donation -
- Amortisasi Amortization -
- Bahan bakar dan transportasi Fuel and transportation -
- Kesehatan Hospital -
- Sewa mobil Rent car -
- Lisensi License -
- Asuransi Insurance -
- Perumahan Residential -
- Komunikasi Communication -
- Promosi Promotion -
- Penghapusan piutang Written-off of receivables -
- Koran dan majalah Newspaper and magazines -
- Perawatan mobil Maintenance car -
- Pendapatan bunga Interest income -
- Penyesuaian Adjustments -

Total beban pajak Estimated taxable income

f. Administrasi Administration

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG LONG-TERM BANK LOAN

PT Bank Mayora PT Bank Mayora
Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka Term Installment Loan Facility

Dolar AS [2016: US$ 91.105,84] US Dollar [2016: US$ 91,105.84 ]
Rupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Fasilitas Kredit Investasi Investment Credit Facility

Rupiah Rupiah

Dikurangi: Bagian Lancar Less: Current Portion
PT Bank Mayora PT Bank Mayora
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

Bagian Jangka Panjang Long-Term Portion

Pembayaran pada tahun berjalan: The payments in the current year:
PT Bank Mayora PT Bank Mayora

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka Term Installment Loan Facility
[2017: US$ 91.105,84; 2016: US$ 30,271,09] [2017: US$ 91,105.84; 2016: US$ 30,271.09 ]
Rupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Fasilitas Kredit Investasi Investment Credit Facility

[2016: US$ 93.822,29] [2016: US$ 93,822.29 ]
Rupiah Rupiah

Total Total

2 0 1 8 2 0 1 7

2.458.416         1.141.546         900.000            
9.386.101         

�

22.619.835       

�

7.961.911         

31.966.171       

3.372.053         

(4.268.112)        

50.875              
25.331              32.620              

5.983.921         

� � 1.294.278         

17.076.575       

2.365.644         

68.625              

6.927.685         

Under the taxation laws of Indonesia, the Entity submits tax return on the
basis of self assessment. the Tax Authorities may asses or amend taxes
within 5 years from the date the tax became due.

544                   5.741                

�

18.

19. 19.

2 0 1 6

f.

2 0 1 6

�
�

1.224.098         417.590            

62.653              

24.004.260       

9.103.456         

(6.341.102)        

22.532.631       

116.079            52.659              79.802              

2.118                2.273                2.384                

16.191.529       

18.

2 0 1 7

(6.887.921)        

(9.346.336)        

374.766            

11.507              8.400                
2.000                4.797                7.914                

� 11.054              

Reconciliation between the total tax expenses and amounts calculated
by the Entity with applicable tax rate for the years ended December 31,
2018, 2017 and 2016 are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

47.023.057       27.140.401       17.617.728       

107.935            180.420            

12.090.039       

99.094              

(6.998.590)        

1.224.098         

2 0 1 8

(2.458.415)        
(9.457.445)        

5.503.495         

(2.072.990)        

22.580.070       

13.122.625       

51.256              

12.205.077       

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Entitas melaporkan pajak
terhutang berdasarkan perhitungan sendiri (self assessment ). Direktorat
Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah kewajiban pajak dalam batas
waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

(2.458.855)        

�
7.127.441         5.009.921         

11.755.764       6.785.100         4.404.432         

�

4.164                13.550              
5.255                � �

6.872                2.507                1.672                
(31.044)             (102.967)           (79.838)             

4.655                � �
12.942              23.659              10.888              
10.065              

Rekonsiliasi antara total beban pajak dan jumlah yang dihitung Entitas dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

35.982              
2.899                
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PERPAJAKAN (Lanjutan) TAXATIONS (Continued)

e. Beban Pajak, Neto (Lanjutan) e. Tax Expenses, Net (Continued)

Laba sebelum pajak Profit  before tax

Beban pajak dihitung pada tarif pajak efektif Tax expenses calculated at tax effective rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang The effect on difference of fiscal non-deductible

tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:  expenses:
- Biaya pajak Tax expenses -
- Sumbangan Donation -
- Amortisasi Amortization -
- Bahan bakar dan transportasi Fuel and transportation -
- Kesehatan Hospital -
- Sewa mobil Rent car -
- Lisensi License -
- Asuransi Insurance -
- Perumahan Residential -
- Komunikasi Communication -
- Promosi Promotion -
- Penghapusan piutang Written-off of receivables -
- Koran dan majalah Newspaper and magazines -
- Perawatan mobil Maintenance car -
- Pendapatan bunga Interest income -
- Penyesuaian Adjustments -

Total beban pajak Estimated taxable income

f. Administrasi Administration

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG LONG-TERM BANK LOAN

PT Bank Mayora PT Bank Mayora
Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka Term Installment Loan Facility

Dolar AS [2016: US$ 91.105,84] US Dollar [2016: US$ 91,105.84 ]
Rupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Fasilitas Kredit Investasi Investment Credit Facility

Rupiah Rupiah

Dikurangi: Bagian Lancar Less: Current Portion
PT Bank Mayora PT Bank Mayora
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk

Bagian Jangka Panjang Long-Term Portion

Pembayaran pada tahun berjalan: The payments in the current year:
PT Bank Mayora PT Bank Mayora

Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka Term Installment Loan Facility
[2017: US$ 91.105,84; 2016: US$ 30,271,09] [2017: US$ 91,105.84; 2016: US$ 30,271.09 ]
Rupiah Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Fasilitas Kredit Investasi Investment Credit Facility

[2016: US$ 93.822,29] [2016: US$ 93,822.29 ]
Rupiah Rupiah

Total Total

2 0 1 8 2 0 1 7

2.458.416         1.141.546         900.000            
9.386.101         

�

22.619.835       

�

7.961.911         

31.966.171       

3.372.053         

(4.268.112)        

50.875              
25.331              32.620              

5.983.921         

� � 1.294.278         

17.076.575       

2.365.644         

68.625              

6.927.685         

Under the taxation laws of Indonesia, the Entity submits tax return on the
basis of self assessment. the Tax Authorities may asses or amend taxes
within 5 years from the date the tax became due.

544                   5.741                

�

18.

19. 19.

2 0 1 6

f.

2 0 1 6

�
�

1.224.098         417.590            

62.653              

24.004.260       

9.103.456         

(6.341.102)        

22.532.631       

116.079            52.659              79.802              

2.118                2.273                2.384                

16.191.529       

18.

2 0 1 7

(6.887.921)        

(9.346.336)        

374.766            

11.507              8.400                
2.000                4.797                7.914                

� 11.054              

Reconciliation between the total tax expenses and amounts calculated
by the Entity with applicable tax rate for the years ended December 31,
2018, 2017 and 2016 are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

47.023.057       27.140.401       17.617.728       

107.935            180.420            

12.090.039       

99.094              

(6.998.590)        

1.224.098         

2 0 1 8

(2.458.415)        
(9.457.445)        

5.503.495         

(2.072.990)        

22.580.070       

13.122.625       

51.256              

12.205.077       

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Entitas melaporkan pajak
terhutang berdasarkan perhitungan sendiri (self assessment ). Direktorat
Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah kewajiban pajak dalam batas
waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

(2.458.855)        

�
7.127.441         5.009.921         

11.755.764       6.785.100         4.404.432         

�

4.164                13.550              
5.255                � �

6.872                2.507                1.672                
(31.044)             (102.967)           (79.838)             

4.655                � �
12.942              23.659              10.888              
10.065              

Rekonsiliasi antara total beban pajak dan jumlah yang dihitung Entitas dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

35.982              
2.899                

29
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Mayora PT Bank Mayora

� �

- -

- Mengubah jumlah fasilitas menjadi Rp 1.262.790; - To change facility amount to become Rp 1,262,790;
- Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 12,25% pertahun. - To change loan interest rate to become 12.25% per annum.

� �

- Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 11,5% pertahun. - To change loan interest rate to become 11.5% per annum;
- Mengubah agunan sebagai berikut: - To change the collaterall as below:

1 unit mesin SZ Standing Line; 1 unit SZ Standing Line machine;
Berbagai jenis mesin; Several kinds of machineries;
Piutang dagang; Accounts receivable;
Persediaan barang. Inventories.

� �

- Mengubah tingkat bunga pinjaman menjadi 11,5% per tahun. - To change loan interest rate to become 11.5% per annum;
- -

1 unit mesin SZ Standing Line; 1 unit SZ Standing Line machine;
Berbagai jenis mesin; Several kinds of machineries;
Piutang dagang; Accounts receivable;
Persediaan barang. Inventories.

Based on Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 66 dated
October 11, 2013, the Entity obtained Term Installment Loan Facility from
PT Bank Mayora, amounting to Rp 10,200,000 for working capital. The
facility will be available from the signing date of this Agreement (October
11, 2013) until October 11, 2019. This facility bears interest rate at 11% per
annum.

c.

Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., MSi, No. 162 tanggal 24 Januari 2017, disepakati beberapa ketentuan
sebagai berikut:

Based on Deed of Amandmend Credit Agreement from Notary Dr. Irawan
Soerodjo, S.H., MSi, No. 162 dated January 24, 2017, it was agreed to
change certain matters, as bellow:

a.

e.

c.
d.

Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., MSi, No. 161 tanggal 24 Januari 2017, disepakati beberapa ketentuan
sebagai berikut:

Based on Deed of Amandmend Credit Agreement from Notary Dr. Irawan
Soerodjo, S.H., MSi, No. 161 dated January 24, 2017, it was agreed to
change certain matters, as bellow:

Based on Deed of Amandmend Credit Agreement from Notary Dr. Irawan
Soerodjo, S.H., MSi, No. 160 dated January 24, 2017, it was agreed to
change certain matters, as bellow:

Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 66 tanggal 11
Oktober 2013, Entitas memperoleh Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT
Bank Mayora, sebesar Rp 10.200.000 untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas ini
efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (11 Oktober 2013)
hingga 11 Oktober 2019. Fasilitas dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahun.

c.

19.

Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 72 tanggal 9 Oktober
2015, Entitas memperoleh Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT Bank
Mayora, sebesar US$ 128.400 (nilai penuh) untuk pembiayaan modal kerja.
Fasilitas ini terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai tanggal 11 Oktober
2019. Atas fasilitas ini dikenakan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun. 

19.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari,
dengan total luas 10.252 M2, dengan nilai sebesar Rp 30.000.000.

The facility was secured by a piece of land and building with SHGB No.
1985/Kotasari, with total area of 10,252 M2, with the callateral value of Rp
30,000,000.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah 
menjadi 11% per tahun.

d.

a.

b.

e.

Based on Letter of Notification of adjustment in loan interest rates No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 dated October 15, 2018, loan interest rate was
changed to become 11% per annum.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah 
menjadi 11% per tahun.

Mengubah nama fasilitas menjadi Pinjaman Angsuran Berjangka-1 (PAB) Sub
Limit L/C;

Based on Letter of Notification of Adjustment in Loan Interest Rate No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 dated October 15, 2018, loan interest rate was
changed to become 11% per annum.

Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 67 tanggal 11
Oktober 2013, Entitas memperoleh Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT
Bank Mayora, sebesar Rp 8.800.000 untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas ini
efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (11 Oktober 2013)
hingga 11 Oktober 2019. Fasilitas dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahun.

e.

A piece of land and building with SHGB No. 1985/Kotasari, with
total area of 10,252 M2;

Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan
total luas 10.252 M2;

a. A piece of land and building with SHGB No. 1985/Kotasari, with
total area of 10,252 M2;

b.

d.

b.

Mengubah agunan yang dilakukan secara cross collateral (pari passu) dan cross 
default untuk seluruh fasilitas kredit yang dimiliki, sebagai berikut:

To change the collaterall which done by cross collateral and cross default
for all the Entity's credit facilities as below:

Based on Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 72 dated
October 9, 2015, the Entity obtained Term Installment Loan Facility from PT
Bank Mayora amounted to US$ 128,400 (full amount) for working capital.
The facilities will be available from October 9, 2015 until October 11, 2019.
This facility bears interest rate at 6.75% per annum.

To change facility name to become Installment Loan Facility-1 (PAB) Sub 
Limit L/C;

Based on Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 67 dated
October 11, 2013, the Entity obtained Term Installment Loan Facility from
PT Bank Mayora, amounting to Rp 8,800,000 for working capital. The
facility will be available from the signing date of this Agreement (October
11, 2013) until October 11, 2019. This facility bears interest rate at 11% per
annum.

a.

d.
c.

b.

Berdasarkan Akte Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Dr. Irawan Soerodjo,
S.H., MSi, No. 160 tanggal 24 Januari 2017, disepakati beberapa ketentuan
sebagai berikut:

e.

Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1985/Kotasari, dengan
total luas 10.252 M2;
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Based on Letter of Notification of adjustment in loan interest rates No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 dated October 15, 2018, loan interest rate was
changed to become 11% per annum.

19.

Fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$
550.000 (nilai penuh) untuk pembelian mesin, dengan jangka waktu terhitung dari
4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2021. Fasilitas Kredit ini
dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.

Investment Credit Facility 1 (KI-1) with credit plafond not exceed of US$
550,000 (full amount) for purchase machineries, with loan period from
March 4, 2014, and was matured on June 12, 2021. This Credit Facility
was bearing interest rate at 6% per annum.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah 
menjadi 11% per tahun.

Investment Credit Facility 2 (KI-2) with credit plafond not exceed of Rp
8,500,000 for purchase machineries, with loan period from March 4,
2014, and was matured on March 18, 2021. This Credit Facility was
bearing interest rate at 11% per annum.

Based on Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 164 dated
January 24, 2017, the Entity obtained Term Installment Loan Facility from
PT Bank Mayora, amounting to Rp 17,400,000 for working capital. The
facility will be available from the signing date of this Agreement (January
24, 2017) until January 24, 2023. This facility bears interest rate at 11.5%
per annum.

Local Credit Facility (Bank Overdraft) with credit plafond not exceed of
US$ 1,000,000 (full amount) for working capital, with loan period from
March 4, 2014, and will be mature on March 4, 2015. This Credit Facility
was bearing interest rate at 6% per annum.

Fasilitas Time Loan Revolving 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$
1.000.000 (nilai penuh) untuk pembiayaan modal kerja, dengan jangka waktu
terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015.
Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.

Time Loan Revolving 1 Facility with credit plafond not exceed of Rp
10,000,000,000 for working capital, with loan period from March 4, 2014,
and will be mature on March 4, 2015. This Credit Facility was bearing
interest rate at 11% per annum.

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi
US$ 1.000.000 (nilai penuh) untuk pembiayaan modal kerja, dengan jangka
waktu terhitung dari tanggal4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret
2015. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.

Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,, MSi, No. 164 tanggal 24
Januari 2017, Entitas memperoleh Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT
Bank Mayora, sebesar Rp 17.400.000 untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas ini
efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (24 Januari 2017)
hingga 24 Januari 2023. Fasilitas dikenakan tingkat bunga sebesar 11,5% per
tahun.

19.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn
No. 1 tanggal 4 Maret 2014, Entitas memperoleh Fasilitas Pinjaman dari BCA,
sebagai berikut:

Based on Notarial deed of Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 1 dated
March 4, 2014, the Entity obtained Loan Facilities from BCA, as bellow:

Fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp
8.500.000 untuk pembelian mesin, dengan jangka waktu terhitung dari 4 Maret
2014 dan berakhir pada tanggal 18 Maret 2021. Fasilitas Kredit ini dikenakan
tingkat bunga sebesar 11% per tahun.

Fasilitas Time Loan Revolving 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp
10.000.000 untuk pembiayaan modal kerja, dengan jangka waktu terhitung dari
tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini
dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah 
menjadi 11% per tahun.

Based on Letter of Notification of adjustment in loan interest rates No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 dated October 15, 2018, loan interest rate was
changed to become 11% per annum.

Time Loan Revolving 1 Facility with credit plafond not exceed of US$
1,000,000 (full amount) for working capital, with loan period from March
4, 2014, and will be mature on March 4, 2015. This Credit Facility was
bearing interest rate at 6% per annum.

Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi yang berlaku Omnibus
dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 3.000.000 (nilai penuh) untuk
pembiayaan modal kerja, dengan jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret
2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015.

Omnibus L/C, Standby L/C and Bank Guarantee Facilities which are by
Omnibus with credit plafond not exceed of US$ 3,000,000 (full amount)
for working capital, with loan period from March 4, 2014, and will be
mature on March 4, 2015.

Payment of receivables to shareholders in the form of Pricipal and other
amounts that must be paid;

Berdasarkan Surat dari PT Bank Mayora, beberapa syarat disetujui untuk
dihapuskan pada akta perjanjian kredit, sebagai berikut:

Based on a letter from PT Bank Mayora, several conditions were agreed to
be abolished on the credit agreement deed, as bellow:

Entitas dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar, Sususnan Dewan Direksi,
Susunan Dewan Komisaris;

The Entity can make changes to the Articles of Association. The 
composition of the Board of Directors, the composition of the Board of 
Commissioners;

Melakukan pencabutan terhadap pembatasan ketentuan pembayaran atau
menyatakan yang dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa
apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Entitas.

Revoke the waiver on the terms of payment or declare that a dividend is 
paid or any profit sharing in the form of shares issued by the Entity.

Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut: The terms and limitation of the loan facilities are as follows :
Penerimaan fasilitas lain, kecuali utang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka
menjalankan usaha sehari-hari;

Acceptance of other facilities, except debt or loans made in the context 
of carrying out daily business;

Menjual kekayaan/memindahkan hak atau mengagunkan barang-barang tidak
bergerak milik entitas dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain;

Selling the Assets or immovable property of the Entity in any why to the
other parties;

Membayar Dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-
saham yang dikeluarkan Entitas;

Pay dividends or profit sharing in the form of any shares issued by the 
Entity;

Pembayaran piutang kepada pemegang saham baik berupa jumlah pokok bunga
dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar;
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Based on Letter of Notification of adjustment in loan interest rates No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 dated October 15, 2018, loan interest rate was
changed to become 11% per annum.

19.

Fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$
550.000 (nilai penuh) untuk pembelian mesin, dengan jangka waktu terhitung dari
4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2021. Fasilitas Kredit ini
dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.

Investment Credit Facility 1 (KI-1) with credit plafond not exceed of US$
550,000 (full amount) for purchase machineries, with loan period from
March 4, 2014, and was matured on June 12, 2021. This Credit Facility
was bearing interest rate at 6% per annum.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah 
menjadi 11% per tahun.

Investment Credit Facility 2 (KI-2) with credit plafond not exceed of Rp
8,500,000 for purchase machineries, with loan period from March 4,
2014, and was matured on March 18, 2021. This Credit Facility was
bearing interest rate at 11% per annum.

Based on Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 164 dated
January 24, 2017, the Entity obtained Term Installment Loan Facility from
PT Bank Mayora, amounting to Rp 17,400,000 for working capital. The
facility will be available from the signing date of this Agreement (January
24, 2017) until January 24, 2023. This facility bears interest rate at 11.5%
per annum.

Local Credit Facility (Bank Overdraft) with credit plafond not exceed of
US$ 1,000,000 (full amount) for working capital, with loan period from
March 4, 2014, and will be mature on March 4, 2015. This Credit Facility
was bearing interest rate at 6% per annum.

Fasilitas Time Loan Revolving 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$
1.000.000 (nilai penuh) untuk pembiayaan modal kerja, dengan jangka waktu
terhitung dari tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015.
Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.

Time Loan Revolving 1 Facility with credit plafond not exceed of Rp
10,000,000,000 for working capital, with loan period from March 4, 2014,
and will be mature on March 4, 2015. This Credit Facility was bearing
interest rate at 11% per annum.

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi
US$ 1.000.000 (nilai penuh) untuk pembiayaan modal kerja, dengan jangka
waktu terhitung dari tanggal4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret
2015. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga sebesar 6% per tahun.

Berdasarkan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,, MSi, No. 164 tanggal 24
Januari 2017, Entitas memperoleh Fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka dari PT
Bank Mayora, sebesar Rp 17.400.000 untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas ini
efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (24 Januari 2017)
hingga 24 Januari 2023. Fasilitas dikenakan tingkat bunga sebesar 11,5% per
tahun.

19.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn
No. 1 tanggal 4 Maret 2014, Entitas memperoleh Fasilitas Pinjaman dari BCA,
sebagai berikut:

Based on Notarial deed of Inna Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 1 dated
March 4, 2014, the Entity obtained Loan Facilities from BCA, as bellow:

Fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp
8.500.000 untuk pembelian mesin, dengan jangka waktu terhitung dari 4 Maret
2014 dan berakhir pada tanggal 18 Maret 2021. Fasilitas Kredit ini dikenakan
tingkat bunga sebesar 11% per tahun.

Fasilitas Time Loan Revolving 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp
10.000.000 untuk pembiayaan modal kerja, dengan jangka waktu terhitung dari
tanggal 4 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015. Fasilitas Kredit ini
dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahun.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tingkat bunga pinjaman dirubah 
menjadi 11% per tahun.

Based on Letter of Notification of adjustment in loan interest rates No.
047/KG/NAT/MKT/X/2018 dated October 15, 2018, loan interest rate was
changed to become 11% per annum.

Time Loan Revolving 1 Facility with credit plafond not exceed of US$
1,000,000 (full amount) for working capital, with loan period from March
4, 2014, and will be mature on March 4, 2015. This Credit Facility was
bearing interest rate at 6% per annum.

Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi yang berlaku Omnibus
dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 3.000.000 (nilai penuh) untuk
pembiayaan modal kerja, dengan jangka waktu terhitung dari tanggal 4 Maret
2014 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2015.

Omnibus L/C, Standby L/C and Bank Guarantee Facilities which are by
Omnibus with credit plafond not exceed of US$ 3,000,000 (full amount)
for working capital, with loan period from March 4, 2014, and will be
mature on March 4, 2015.

Payment of receivables to shareholders in the form of Pricipal and other
amounts that must be paid;

Berdasarkan Surat dari PT Bank Mayora, beberapa syarat disetujui untuk
dihapuskan pada akta perjanjian kredit, sebagai berikut:

Based on a letter from PT Bank Mayora, several conditions were agreed to
be abolished on the credit agreement deed, as bellow:

Entitas dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar, Sususnan Dewan Direksi,
Susunan Dewan Komisaris;

The Entity can make changes to the Articles of Association. The 
composition of the Board of Directors, the composition of the Board of 
Commissioners;

Melakukan pencabutan terhadap pembatasan ketentuan pembayaran atau
menyatakan yang dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa
apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Entitas.

Revoke the waiver on the terms of payment or declare that a dividend is 
paid or any profit sharing in the form of shares issued by the Entity.

Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut: The terms and limitation of the loan facilities are as follows :
Penerimaan fasilitas lain, kecuali utang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka
menjalankan usaha sehari-hari;

Acceptance of other facilities, except debt or loans made in the context 
of carrying out daily business;

Menjual kekayaan/memindahkan hak atau mengagunkan barang-barang tidak
bergerak milik entitas dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain;

Selling the Assets or immovable property of the Entity in any why to the
other parties;

Membayar Dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-
saham yang dikeluarkan Entitas;

Pay dividends or profit sharing in the form of any shares issued by the 
Entity;

Pembayaran piutang kepada pemegang saham baik berupa jumlah pokok bunga
dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar;
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- Tingkat bunga Fasilitas KI-1 dirubah menjadi sebesar 10,75% per tahun. -

- -

� �

- -

- -

- -

- -

- Tingkat bunga Fasilitas KI-2 dirubah menjadi sebesar 10,50% per tahun. - Interest rate on KI-2 was changed to become 10.50% per annum.
- -

- -

- -

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4
Juni 2016, dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun (Catatan 14).

KI-4 Facility with credit plafond not exceed of Rp 13,100,000, with loan
period from December 29, 2016, and was matured on May 4, 2020. KI-4
was bearing interest rate at 10.50% per annum.

19.

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4
September 2018, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun
(Catatan 14).

Fasilitas Multi Sight dan Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Garansi dan
Standby L/C yang berlaku Omnibus diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4
September 2018.

Multy Sight and Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Guarantee and
Standby L/C Facilities which are by Omnibus were extended and
matured on September 4, 2018. 

Local Credit Facility (Bank Overdraft) was extended and matured on
June 4, 2016, and bearing interest rate at 6% per annum (Note 14).

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01554, tanggal 6 Juli 2017 dan
Perubahan Perjanjian Kredit No. 02585, tanggal 19 September 2017, BCA dan
Entitas mengubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kredit sebagai berikut:

Based on the Amandmend of Credit Agreement No. 01554, dated July 6,
2017, and the Amandmend of Credit Agreement No. 02585, dated
September 19, 2017, BCA and the Entity changed the certain of Credit
Agreement, as bellow:

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Inna Susiani Dengah,
S.H., M.Kn No. 47 tanggal 25 Juni 2015, Entitas dan BCA mengubah ketentuan
sebagai berikut:

Based on Deed of the Amandmend of Credit Agreement from Notary Inna
Susiani Dengah, S.H., M.Kn No. 47 dated June 25, 2015, the Entity and
BCA agreed to change terms as bellow:

Fasilitas Time Loan Revolving 1 diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni
2016, dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun (Catatan 14).

Time Loan Revolving 1 Facility was extended and matured on June 4,
2016, and bearing interest rate at 6% per annum (Note 14).

Fasilitas KI-1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi US$ 550.000 (nilai penuh)
dikonversi ke mata uang Rupiah menjadi Rp 5.864.952, dan dikenakan tingkat
bunga sebesar 10,50% per tahun.

Tingkat bunga KI-2 dirubah menjadi sebesar 10,75% per tahun.

Interest rate on KI-1 Facility was changed to become 10.75% per annum.

Time Loan Revolving Facility was extended and matured on September
4, 2018, and bearing interest rate at 10,50% per annum (Note 14).

Fasilitas KI-4 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 13.100.000, dengan
jangka waktu terhitung dari 29 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 4 Mei
2020. KI-4 ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun.

Fasilitas Time Loan Revolving 2 diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni
2016, dengan tingkat bunga sebesar 11% per tahun (Catatan 14).

Interest rate on KI-2 was changed to become 10.75% per annum.

Based on Deed of the Amandmend of Credit Agreement from Notary
Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn No. 61 dated June 22, 2016, the Entity
and BCA agreed to change terms as bellow:

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit dari Notaris Octariena Harum
Wulan, S.H., M.Kn No. 61 tanggal 22 Juni 2016, Entitas dan BCA mengubah
ketentuan sebagai berikut:

Omnibus L/C, Standby L/C and Bank Guarantee Facilities which are by
Omnibus were extended and matured on June 4, 2016.

Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4 Juni
2017, dengan tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun (Catatan 14).

Omnibus L/C, Standby L/C and Bank Guarantee Facilities which are by
Omnibus were extended and matured on June 4, 2017.

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4
Juni 2017, dengan tingkat bunga sebesar 11% per tahun (Catatan 14).

Local Credit Facility (Bank Overdraft) was extended and matured on
September 4, 2018, and bearing interest rate at 10,75% per annum (Note
14).

Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang dan berakhir pada tanggal 4
September 2018, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun
(Catatan 14).

Local Credit Facility (Bank Overdraft) was extended and matured on
June 4, 2017, and bearing interest rate at 11% per annum (Note 14).

Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi diperpanjang dan berakhir
pada tanggal 4 Juni 2016.

KI-1 Facility with credit plafond not exceed of US$ 550,000 (full amount)
and was converted into Rupiah currency to become Rp 5,864,952, and
bearing interest rate at 10.50% per annum.

Time Loan Revolving Facility was extended and matured on June 4,
2017, and bearing interest rate at 10.75% per annum (Note 14).

Fasilitas Omnibus L/C, Standby L/C dan Bank Garansi diperpanjang dan berakhir
pada tanggal 4 Juni 2017.

Fasilitas Kredit Investasi 3 (KI-3) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp
1.833.333 untuk pembelian mesin, dengan jangka waktu terhitung dari 4 Maret
2014 dan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2015. Fasilitas KI-3 dikenakan
tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Fasilitas KI-3 ini telah dilunasi pada saat
tanggal jatuh tempo, dan tidak lagi diperpanjang.

Time Loan Revolving 2 Facility was extended and matured on June 4,
2016, and bearing interest rate at 11% per annum (Note 14).

Fasilitas Time Loan Revolving By Project dengan jumlah pagu kredit tidak
melebihi Rp 36.620.000, dan jangka waktu dari 4 September 2017 dan berakhir
pada tanggal 4 September 2018. Fasilitas Kredit ini dikenakan tingkat bunga
sebesar 10,50% per tahun.

Investment Credit Facility 3 (KI-3) with credit plafond not exceed of Rp
1,833,333 for purchase machineries, with loan period from March 4,
2014, and was matured on October 19, 2015. KI-3 Facility was bearing
interest rate at 11% per annum. KI-3 had been fully-paid when due, and
no more extended.

Fasilitas KI-5 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 2.000.000, dengan
jangka waktu terhitung dari 29 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 4 Mei
2020. Fasilitas KI-5 ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun.

19.

Time Loan Revolving By Project Facility with credit plafond not exceed of
Rp 36,620,000, with loan period from September 4, 2017 and will be
mature on September 4, 2018. This Credit Facility was bearing interest
rate at 10.50% per annum.

KI-5 Facility with credit plafond not exceed of Rp 2,000,000, with loan
period from December 29, 2016, and was matured on may 4, 2020. KI-5
Facility was bearing interest rate at 10.50% per annum.
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- Mesin-mesin yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi1; - Machineries which will be financed by Credit Investment Facility 1;
- -

- -

- - Accounts receivable in the amount of Rp 20,000,000;
- -

� �
- -

- -

- Apabila debitor berbentuk badan: - If the debtor is in the form:
a a

b Mengubah status kelembagaan; b Change institutional status;
c Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. c Changes in the composition of management and shareholders.

- Pembagian dividen lebih dari 30%. - D

- -
- -

UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA OTHER LONG-TERM PAYABLE

Utang pembelian kredit  Long-term installment payable
Dikurangi: bagian lancar Less: Current maturity

Bagian jangka panjang Long-term portion

20.

Menghapus ketentuan yang berhubungan dengan Fasilitas KI-4 dan Fasilitas
Time Loan Revolving By Project karena tidak jadi direalisasikan.

To remove the tems relating to KI-4 Facility and Time Loan Revolving By
Project Facility due to unrealized.

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan akan berakhir pada
tanggal 4 September 2019, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,75% per
tahun (Catatan 14).

Tingkat bunga Fasilitas KI-1, KI-2 dan KI-5 dirubah menjadi sebesar 10,50% per
tahun.

Interest rate on KI-1, KI-2 and KI-5 Facilities were changed to become
10.50% per annum.

Mesin-mesin Produksi berikut perlengkapannya yang terletak di KIEC Kavling E3, 
Cilegon 42435;
Semua persediaan kabel, yang dimiliki oleh Entitas, baik sekarang maupun di
kemudian hari, yang terletak dimanapun juga;

Time Loan Revolving Facility is extended, and will be mature on
September 4, 2019, and bearing interest rate at 10,50% per annum (Note
14).

263.390            103.048            �

Fasilitas Kredit di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut: 
Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 662/Kotasari, Banten dengan
total luas 15.000 M2;

The terms and limitation of the loan facilities are as follows :

Lending money including but not limited to affiliated Entity except in the
context of carrying out daily business;

Melakukan peleburan, penggabungan pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi; Merge, takeover, dissolution / liquidation merger;

Berdasarkan Surat dari PT Bank Central Asia, beberapa syarat disetujui untuk
dihapuskan pada akta perjanjian kredit, sebagai berikut:

Based on a letter from PT Bank Central Asia, several conditions were
agreed to be abolished on the credit agreement deed, as bellow:

Fasilitas Multi Sight dan Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Garansi dan
Standby L/C yang berlaku Omnibus diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal
4 September 2019.

A piece of land with with its building by SHGB No. 662/Kotasari, Banten,
with total area of 15,000 M2;

Production machineries with its equipment, which located at KIEC Lot
E3, Cilegon 42435;

(242.681)           
506.071            

Piutang usaha sebesar Rp 20.000.000;
Cash Collateral sebesar 20% dari setiap pembukaan L/C dan 10% dari setiap
pembukaan Standby  L/C maupun Bank Garansi.

Cash Collateral at 20% from each opening L/C and 10% from each
opening Standby L/C or Bank Guarantee.

All cable inventories, which owned by the Entity, at the present or in the
next days, which are located at anywhere;

(103.048)           (257.235)           

Berdasarkan Akta Notaris Muhamat Hatta, S.H., No. 22 tanggal 24 Oktober 2018
mengenai Perubahan Perjanjian Kredit, BCA dan Entitas mengubah beberapa
ketentuan dari Perjanjian Kredit sebagai berikut:

Memperoleh pinjaman uang/tambahan pembiayaan dari bank/lembaga keuangan
lainnya/kredit baru dalam bentuk dan dengan nama apapun dan mengagunkan
harta kekayaan entitas kepada pihak lain;

Obtain a loan of money/additional financing from Bank/other financial
institution/new facility in any form and by name and collateralize the
assets of the Entity to another parties;

Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya
kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang, dan akan berakhir pada tanggal 4
September 2019, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun
(Catatan 14).

Multy Sight and Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Guarantee and
Standby L/C Facilities which are by Omnibus is extended and will be
mature on September 4, 2019. 

This Credit Facilities are secured by the following collateral:

360.283            103.048            

2 0 1 62 0 1 72 0 1 8

Local Credit Facility (Bank Overdraft) is extended, and will be mature on
September 4, 2019, and bearing interest rate at 10.75% per annum (Note
14).

Based on Notarial Deed of Muhamat Hatta, S.H., No. 22 dated October 24,
2018 concerning Amendment Credit Agreement, BCA and the Entity amend
the following terms of the credit agreement:

20.

Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; Changes in the composition of the management and shareholders;
Pembagian dividen lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun
berjalan.

Dividend distribution of more than 30% (thirty percent) of the current
year's net income.

19. 19.
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PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) LONG-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan) PT Bank Central Asia Tbk (BCA)  (Continued)

� �

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- Mesin-mesin yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi1; - Machineries which will be financed by Credit Investment Facility 1;
- -

- -

- - Accounts receivable in the amount of Rp 20,000,000;
- -

� �
- -

- -

- Apabila debitor berbentuk badan: - If the debtor is in the form:
a a

b Mengubah status kelembagaan; b Change institutional status;
c Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. c Changes in the composition of management and shareholders.

- Pembagian dividen lebih dari 30%. - D

- -
- -

UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA OTHER LONG-TERM PAYABLE

Utang pembelian kredit  Long-term installment payable
Dikurangi: bagian lancar Less: Current maturity

Bagian jangka panjang Long-term portion

20.

Menghapus ketentuan yang berhubungan dengan Fasilitas KI-4 dan Fasilitas
Time Loan Revolving By Project karena tidak jadi direalisasikan.

To remove the tems relating to KI-4 Facility and Time Loan Revolving By
Project Facility due to unrealized.

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) diperpanjang dan akan berakhir pada
tanggal 4 September 2019, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,75% per
tahun (Catatan 14).

Tingkat bunga Fasilitas KI-1, KI-2 dan KI-5 dirubah menjadi sebesar 10,50% per
tahun.

Interest rate on KI-1, KI-2 and KI-5 Facilities were changed to become
10.50% per annum.

Mesin-mesin Produksi berikut perlengkapannya yang terletak di KIEC Kavling E3, 
Cilegon 42435;
Semua persediaan kabel, yang dimiliki oleh Entitas, baik sekarang maupun di
kemudian hari, yang terletak dimanapun juga;

Time Loan Revolving Facility is extended, and will be mature on
September 4, 2019, and bearing interest rate at 10,50% per annum (Note
14).

263.390            103.048            �

Fasilitas Kredit di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut: 
Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 662/Kotasari, Banten dengan
total luas 15.000 M2;

The terms and limitation of the loan facilities are as follows :

Lending money including but not limited to affiliated Entity except in the
context of carrying out daily business;

Melakukan peleburan, penggabungan pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi; Merge, takeover, dissolution / liquidation merger;

Berdasarkan Surat dari PT Bank Central Asia, beberapa syarat disetujui untuk
dihapuskan pada akta perjanjian kredit, sebagai berikut:

Based on a letter from PT Bank Central Asia, several conditions were
agreed to be abolished on the credit agreement deed, as bellow:

Fasilitas Multi Sight dan Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Garansi dan
Standby L/C yang berlaku Omnibus diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal
4 September 2019.

A piece of land with with its building by SHGB No. 662/Kotasari, Banten,
with total area of 15,000 M2;

Production machineries with its equipment, which located at KIEC Lot
E3, Cilegon 42435;

(242.681)           
506.071            

Piutang usaha sebesar Rp 20.000.000;
Cash Collateral sebesar 20% dari setiap pembukaan L/C dan 10% dari setiap
pembukaan Standby  L/C maupun Bank Garansi.

Cash Collateral at 20% from each opening L/C and 10% from each
opening Standby L/C or Bank Guarantee.

All cable inventories, which owned by the Entity, at the present or in the
next days, which are located at anywhere;

(103.048)           (257.235)           

Berdasarkan Akta Notaris Muhamat Hatta, S.H., No. 22 tanggal 24 Oktober 2018
mengenai Perubahan Perjanjian Kredit, BCA dan Entitas mengubah beberapa
ketentuan dari Perjanjian Kredit sebagai berikut:

Memperoleh pinjaman uang/tambahan pembiayaan dari bank/lembaga keuangan
lainnya/kredit baru dalam bentuk dan dengan nama apapun dan mengagunkan
harta kekayaan entitas kepada pihak lain;

Obtain a loan of money/additional financing from Bank/other financial
institution/new facility in any form and by name and collateralize the
assets of the Entity to another parties;

Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya
kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

Fasilitas Time Loan Revolving diperpanjang, dan akan berakhir pada tanggal 4
September 2019, dan dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun
(Catatan 14).

Multy Sight and Usance L/C, Usance SKBDN, Bank Guarantee and
Standby L/C Facilities which are by Omnibus is extended and will be
mature on September 4, 2019. 

This Credit Facilities are secured by the following collateral:

360.283            103.048            

2 0 1 62 0 1 72 0 1 8

Local Credit Facility (Bank Overdraft) is extended, and will be mature on
September 4, 2019, and bearing interest rate at 10.75% per annum (Note
14).

Based on Notarial Deed of Muhamat Hatta, S.H., No. 22 dated October 24,
2018 concerning Amendment Credit Agreement, BCA and the Entity amend
the following terms of the credit agreement:

20.

Syarat dan pembatasan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; Changes in the composition of the management and shareholders;
Pembagian dividen lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun
berjalan.

Dividend distribution of more than 30% (thirty percent) of the current
year's net income.

19. 19.
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LIABILITAS IMBALAN KERJA EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Tingkat diskonto Discount rate
Tingkat kenaikan gaji Salary increment rate
Tingkat mortalitas Mortality rate
Tingkat kecacatan Disability rate
Umur pensiun normal Normal retirement age

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas yang tidak didanai Unfunded present value obligation
Beban tahun berjalan Provision during the year
Pembayaran manfaat Benefit payment
Penghasilan komprehensif lain  Other comprehensive income

Liabilitas Neto Net Obligation

Biaya jasa kini Current service cost
Biaya bunga Interest cost

Total Total

Beban imbalan pasca kerja dibebankan pada: Post-employement benefits  are allocated to:
Beban penjualan (Catatan 28) Selling expense (Note 28)
Beban umum dan administrasi (Catatan 29) General and administrative (Note 29)

Total Total

� Tingkat Diskonto Discount Rates �

- Kenaikan 1% Increase 1% -
- Penurunan 1% Decrease 1% -

2 0 1 7

10% of TMI-III 10% of TMI-III
TMI-III

2 0 1 72 0 1 8 2 0 1 6

1.090.168         

503.823            

(20.773)             

2 0 1 7 2 0 1 6

TMI-III

8,36% per tahun/per annum

8.575.436         

1.542.676         

2 0 1 7

9.728.052         

1.714.085         

Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja pada Entitas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018 telah di hitung oleh PT Padma Radya Aktuaria
dengan Nomor Laporan No. 4272/II/19/PRA-RM tanggal 22 Pebruari 2019 (2017 dan
2016: PT Gemma Mulia Inditama), aktuaris independen, menggunakan asumsi kunci
sebagai berikut:

7.996.456         

981.151            

2 0 1 6

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31
Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

8.571.063         

984.315            

5.635.961         
6.991.033         

2 0 1 8

The Entity provides post-employment benefits for its qualifying employees in
accordance with Manpower Law No. 13/2003. The number of employees
entitled to the benefits as of December 31, 2018 are 140 people (2017: 273
people; 2016: 142 people).

7,30% per tahun/per annum

55 tahun/55 years

1.488.138         

553.107            

8.146.187         

1.714.085         

1.488.138         

(205.023)           

55 tahun/55 years 55 tahun/55 years

171.409            

613.115            

5.072.197         

1.641.144         

1.349.074         

2 0 1 6

5% of TMI-III

8% per tahun/per annum
8,25% per tahun/per annum

9% per tahun/per annum

1.488.138         

Entitas menghitung dan membukukan liabilitas pasca kerja untuk seluruh
karyawannya yang berhak memperoleh imbalan pasca kerja, sesuai Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No. 150/Men/2000 dan telah direvisi dengan UU No. 13 tahun
2003 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di Entitas. Tidak terdapat
pendanaan yang dilakukan Entitas sehubungan dengan program manfaat liabilitas
imbalan pasti neto.

21.

477.053            

TMI-III

1.160.978         

5.072.197         

The Entity's calculated the post-employment benefits for its required
employees, in conformity with Decree of Minister of Manpower No. Kep-
150/Men/2000, which has been revised with Manpower Law No. 13 year 2003
regarding ���� settlement of work dismissal and determination of separation,
gratuity and compensation payments by ���������� No funding provided by the
Entity for its defined benefit obligation for its permanent employees.

The quantitative sensitivity analysis for significant assumtions as of December
31, 2018, 2017 and 2016 is as follows:

1.090.168         
7.996.456         

Entitas membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai
dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang
berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 140
orang (2017: 273 orang; 2016: 142 orang).

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sehubungan dengan imbalan pasca kerja
ini adalah sebagai berikut:

(1.260.760)        

Amounts recognized in statement of profit and loss in respect of these post-
employment benefits are as follows:

5.242.789         

9% per tahun/per annum

2 0 1 8 2 0 1 6

imbalan pasca kerja/
Effect present value of benfits obligation

Pengaruh nilai kini atas kewajiban

21.

�

4.589.493         

2 0 1 8

139.064            

1.090.168         

109.017            

1.714.085         

2 0 1 8 2 0 1 7

(1.114.332)        

The amounts included in the statement of financial position in respect of post-
employment benefits obligation is as follows:

The cost of providing post-employment benefits for the years ended
December 31, 2018 were calculated by PT Padma Radya Aktuaria by Report
No. 4272/II/19/PRA-RM dated February 22, 2019 (2017 and 2016: PT Gemma
Mulia Inditama), independent actuary, using the key assumptions are as
follows:
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LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)

� Kenaikan Gaji di Masa Depan Future Salary Increase �

- Kenaikan 1% Increase 1% -
- Penurunan 1% Decrease 1% -

The maturity profile of discounted benefits obligation are a follows:

0 - 2 tahun 0 - 2 years
2 - 5 tahun 2 - 5 years
5 - 10 tahun 5 - 10 years
> 10 tahun > 10 years

MODAL SAHAM

Pengaruh nilai kini atas kewajiban

575.831            

8.558.279         

Effect present value of benfits obligation

604.938            

80.102.151       

2.403.299         

5.633.931         
8.116.407         6.988.485         

�

�

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, M.Kn, No. 42 tanggal 18
Desember 2018, pemegang saham Entitas menyetujui hal-hal sebagai berikut, yang
antara lain:

�

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018.

Based on Notarial Deed Laurens Gunawan, S.H., M.Kn. No. 6 dated
September 7, 2017, the shareholders agreed with the transfer of 290 shares
from Communication Cable System International Ltd to PT Grahatama
Kreasibaru. The Deed of Amendment has been registered by the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.
AHU-AH.0120172.AH.01.11.Tahun 2017 dated 27 September 2017.

Stock split of the Entity's share from Rp 22,960,000 (full amount) to be
Rp 100 (full amount) per share;

10.003.680       9.592.013         6.376.922         
47.644.526       198.011.756     

1.150.000         

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn. No. 40 tanggal 18
Desember 2018, pemegang saham menyetujui pengalihan sejumlah 25 saham dari PT
Grahatama Kreasibaru kepada PT Saptadaya Bumitama Persada. Akta Perubahan
tersebut telah didaftarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0172751.AH.01.11.TAHUN 2018
tanggal 18 Desember 2018.

Based on Notarial Deed Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn. No. 40
dated December 18, 2018, the shareholders agreed with the transfer of 25
shares from PT Grahatama Kreasibaru to PT Saptadaya Bumitama Persada.
The Deed of Amendment has been registered by the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-
0172751.AH.01.11.TAHUN 2018 dated 18 December 2018.

4.583.026         

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah
sebagai berikut:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

22.

2 0 1 8 2 0 1 7

Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp 13.087.200.000 (nilai penuh)
menjadi Rp 320.000.000.000 (nilai penuh) dan meningkatkan modal ditempatkan
dan disetor penuh dari Rp 13.064.240.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp
80.000.000.000 (nilai penuh), yang bersumber dari pembagian dividen saham
(Catatan 24).

2 0 1 6

�

Based on Notarial Deed Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. No. 42
dated December 18, 2018, the shareholders of the Entity agreed on the
following, among others:

� To use Rupiah currency as unit of par value of the Entity's shares, as
stated in the Articles of Associatin, thus changing from the US Dollar into
Rupiah currency with an exchange rate of US$ 10,000 (full amount) = Rp
22,960,000 (full amount) per share;

� Increasing the authorized capital of the Entity from Rp 13,087,200,000
(full amount) to become Rp 320,000,000,000 (full amount) and increasing
issued and paid-up capital from Rp 13,064,240,000 (full amount) to
become Rp 80,000,000,000 (full amount) which came from share
dividend (Note 24).

CAPITAL STOCK

1.060.636         

Penggunaan mata uang Rupiah sebagai satuan nilai nominal saham-saham
Perseroan, sebagaimana termaktup di dalam Anggaran Dasar, sehingga
merubah penggunaan mata uang Dolar AS menjadi Rupiah dengan kurs US$
10.000 (nilai penuh) = Rp 22.960.000 (nilai penuh);

9.749.407         

These amendments of Articles of Association were approved by the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.
AHU-0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 dated December 19, 2018.

Pemecahan nilai nominal saham Entitas dari Rp 22.960.000 (nilai penuh) menjadi
Rp 100 (nilai penuh) per saham;

22.

Based on Notarial Deed Laurens Gunawan, S.H., M.Kn. No. 5 dated April 6,
2018, the shareholders agreed with the transfer of 14 shares from
Communication Cable System International Ltd to PT Grahatama Kreasibaru. 

imbalan pasca kerja/

Berdasarkan Akta Notaris Laurens Gunawan, S.H., M.Kn. No. 6 tanggal 7 September
2017, pemegang saham menyetujui pengalihan sejumlah 290 saham dari
Communication Cable System International Ltd kepada PT Grahatama Kreasibaru.
Akta Perubahan tersebut telah didaftarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
AH.0120172.AH.01.11.Tahun 2017  tanggal 27 September 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Laurens Gunawan S.H., M.Kn, No. 5 tanggal 6 April 2018,
pemegang saham menyetujui pengalihan sejumlah 14 saham dari Communication
Cable System International Ltd kepada PT Grahatama Kreasibaru.

642.562            

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, modal dasar dari Entitas sebesar Rp
13.087.200.000 (nilai penuh) (setara dengan US$ 5.700.000; nilai penuh), yang terdiri
dari 570 lembar saham dengan nilai nominal Rp 22.960.000 (nilai penuh) (setara
dengan US$ 10.000; nilai penuh) per saham. Dari modal dasar tersebut telah
ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 569 saham.

As of December 31, 2017 and 2016, the authorized capital of the Entity
amounted to Rp 13,087,200,000 (full amount) (equivalent to US$ 5,700,000;
full amount), consisting of 570 shares with par value of Rp 22,960,000 (full
amount) (equivalent to US$ 10,000; full amount) per share. From the
authorized capital, 569 shares had been issued and fully paid-in.

21. 21.
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LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (Continued)

� Kenaikan Gaji di Masa Depan Future Salary Increase �

- Kenaikan 1% Increase 1% -
- Penurunan 1% Decrease 1% -

The maturity profile of discounted benefits obligation are a follows:

0 - 2 tahun 0 - 2 years
2 - 5 tahun 2 - 5 years
5 - 10 tahun 5 - 10 years
> 10 tahun > 10 years

MODAL SAHAM

Pengaruh nilai kini atas kewajiban

575.831            

8.558.279         

Effect present value of benfits obligation

604.938            

80.102.151       

2.403.299         

5.633.931         
8.116.407         6.988.485         

�

�

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, M.Kn, No. 42 tanggal 18
Desember 2018, pemegang saham Entitas menyetujui hal-hal sebagai berikut, yang
antara lain:

�

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 19 Desember 2018.

Based on Notarial Deed Laurens Gunawan, S.H., M.Kn. No. 6 dated
September 7, 2017, the shareholders agreed with the transfer of 290 shares
from Communication Cable System International Ltd to PT Grahatama
Kreasibaru. The Deed of Amendment has been registered by the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.
AHU-AH.0120172.AH.01.11.Tahun 2017 dated 27 September 2017.

Stock split of the Entity's share from Rp 22,960,000 (full amount) to be
Rp 100 (full amount) per share;

10.003.680       9.592.013         6.376.922         
47.644.526       198.011.756     

1.150.000         

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn. No. 40 tanggal 18
Desember 2018, pemegang saham menyetujui pengalihan sejumlah 25 saham dari PT
Grahatama Kreasibaru kepada PT Saptadaya Bumitama Persada. Akta Perubahan
tersebut telah didaftarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0172751.AH.01.11.TAHUN 2018
tanggal 18 Desember 2018.

Based on Notarial Deed Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn. No. 40
dated December 18, 2018, the shareholders agreed with the transfer of 25
shares from PT Grahatama Kreasibaru to PT Saptadaya Bumitama Persada.
The Deed of Amendment has been registered by the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-
0172751.AH.01.11.TAHUN 2018 dated 18 December 2018.

4.583.026         

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah
sebagai berikut:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

22.

2 0 1 8 2 0 1 7

Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp 13.087.200.000 (nilai penuh)
menjadi Rp 320.000.000.000 (nilai penuh) dan meningkatkan modal ditempatkan
dan disetor penuh dari Rp 13.064.240.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp
80.000.000.000 (nilai penuh), yang bersumber dari pembagian dividen saham
(Catatan 24).

2 0 1 6

�

Based on Notarial Deed Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. No. 42
dated December 18, 2018, the shareholders of the Entity agreed on the
following, among others:

� To use Rupiah currency as unit of par value of the Entity's shares, as
stated in the Articles of Associatin, thus changing from the US Dollar into
Rupiah currency with an exchange rate of US$ 10,000 (full amount) = Rp
22,960,000 (full amount) per share;

� Increasing the authorized capital of the Entity from Rp 13,087,200,000
(full amount) to become Rp 320,000,000,000 (full amount) and increasing
issued and paid-up capital from Rp 13,064,240,000 (full amount) to
become Rp 80,000,000,000 (full amount) which came from share
dividend (Note 24).

CAPITAL STOCK

1.060.636         

Penggunaan mata uang Rupiah sebagai satuan nilai nominal saham-saham
Perseroan, sebagaimana termaktup di dalam Anggaran Dasar, sehingga
merubah penggunaan mata uang Dolar AS menjadi Rupiah dengan kurs US$
10.000 (nilai penuh) = Rp 22.960.000 (nilai penuh);

9.749.407         

These amendments of Articles of Association were approved by the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.
AHU-0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 dated December 19, 2018.

Pemecahan nilai nominal saham Entitas dari Rp 22.960.000 (nilai penuh) menjadi
Rp 100 (nilai penuh) per saham;

22.

Based on Notarial Deed Laurens Gunawan, S.H., M.Kn. No. 5 dated April 6,
2018, the shareholders agreed with the transfer of 14 shares from
Communication Cable System International Ltd to PT Grahatama Kreasibaru. 

imbalan pasca kerja/

Berdasarkan Akta Notaris Laurens Gunawan, S.H., M.Kn. No. 6 tanggal 7 September
2017, pemegang saham menyetujui pengalihan sejumlah 290 saham dari
Communication Cable System International Ltd kepada PT Grahatama Kreasibaru.
Akta Perubahan tersebut telah didaftarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
AH.0120172.AH.01.11.Tahun 2017  tanggal 27 September 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Laurens Gunawan S.H., M.Kn, No. 5 tanggal 6 April 2018,
pemegang saham menyetujui pengalihan sejumlah 14 saham dari Communication
Cable System International Ltd kepada PT Grahatama Kreasibaru.

642.562            

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, modal dasar dari Entitas sebesar Rp
13.087.200.000 (nilai penuh) (setara dengan US$ 5.700.000; nilai penuh), yang terdiri
dari 570 lembar saham dengan nilai nominal Rp 22.960.000 (nilai penuh) (setara
dengan US$ 10.000; nilai penuh) per saham. Dari modal dasar tersebut telah
ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 569 saham.

As of December 31, 2017 and 2016, the authorized capital of the Entity
amounted to Rp 13,087,200,000 (full amount) (equivalent to US$ 5,700,000;
full amount), consisting of 570 shares with par value of Rp 22,960,000 (full
amount) (equivalent to US$ 10,000; full amount) per share. From the
authorized capital, 569 shares had been issued and fully paid-in.

21. 21.
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pesentase
Kepemilikan/
Percentage
of Ownership

PT Grahatama Kreasibaru PT Grahatama Kreasibaru
PT Milenia Prosperindo Optima PT Milenia Prosperindo Optima
PT Saptadaya Bumitama Persada PT Saptadaya Bumitama Persada

Total Total

Pemegang Saham of Ownership

PT Grahatama Kreasibaru PT Grahatama Kreasibaru
PT Milenia Prosperindo Optima PT Milenia Prosperindo Optima
PT Saptadaya Bumitama Persada PT Saptadaya Bumitama Persada
Communication Cable Systems  Communication Cable Systems

International, Ltd International, Ltd

Total Total

of Ownership

Communication Cable Systems Communication Cable Systems
 International, Ltd International, Ltd

PT Milenia Prosperindo Optima PT Milenia Prosperindo Optima
PT Saptadaya Bumitama Persada PT Saptadaya Bumitama Persada

Total Total

TAMBAHAN MODAL DISETOR ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Tambahan modal disetor dari selih kurs Additional paid-in capital from exchange rates
Program Pengampunan Pajak Tax Amnesty Program

Total tambahan modal disetor, neto Total additional paid-in capital, net

Tambahan Modal Disetor dari Selisih Kurs Additional Paid-in Capital from Exchange Rate Differences

Modal disetor tahun 1995 berdasarkan: Paid-in capital in 1995 based on:
Kurs pada tanggal setoran modal Exchange rates at the date of paid
Kurs yang tercantum dalam Anggaran Dasar Exchange rate stated at the Articles of

Pendirian  Association

Total tambahan modal disetor, neto Total additional paid-in capital, net

3.329.200         

20.386.643       

100,00

100,00

6.979.840         53,43

% US$ Rp

        20.460.000 

       304 

Percentage Modal Disetor/

of Share 

Number of  

Number of Share

2 0 1 7

25,48

2 0 1 8

Shareholders

Shareholders

        20.460.000 

Susunan pemegang saham Entitas pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
adalah sebagai berikut: 

49,04

          3.918.060 

       120 21,09

3.040.000     

203.866.432     

Number of  

Pemegang Saham

Shareholders
Modal Disetor/
Paid-in Capital

5.690.000     13.064.240       

Paid-in Capital

23. 23.

Sebelum tahun 2018, modal Entitas dinyatakan dalam Anggaran Dasar baik dalam
mata uang Rupiah dan Dolar AS. Selisih kurs dari selisih kurs Modal disetor
merupakan antara Rupiah setara dengan dolar Amerika Serikat sebagaimana
tercantum dalam anggaran dasar dan nilai tukar yang berlaku pada tanggal ketika
modal itu disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

2 0 1 8

1.200.000     2.755.200         

         14 

The composition of stockholders as of December 31, 2018, 2017 and 2016 is
as follow: 

Saham/
Jumlah

of Share 

       145 

1.450.000     

25,48

CAPITAL STOCK (Continued)

       120 

6.658.400         

100,00

Jumlah saham/

1.450.000     3.329.200         

Jumlah

        20.460.000 
          3.918.060 

22.

2 0 1 7 2 0 1 6

          3.918.060 

392.267.136     39.226.714       

25,48

569       

569       13.064.240       5.690.000     

2.900.000     

Pemegang Saham

Persentase

       145 
50,97

25,48

        24.378.060 

       290 

2 0 1 6

2,46 140.000        

Modal Disetor/

Percentage

203.866.432     20.386.643       

Persentase

        24.378.060 

US$ Rp

22.

Kepemilikan/

2 0 1 8

Paid-in Capital

80.000.000       

        16.982.300 

        13.064.240         13.064.240 

        16.982.300 

321.440            

1.200.000     2.755.200         

The capital of the Entity is stated in the Articles of Incorporation both in
Indonesian and US Dollar currencies. Exchange rate differences from Paid-in
capital represents exchange rate differences between Rupiah equivalent to
the United States dollar as stated in the articles of incorporation and the
prevailing exchange rates at the dates when the capital were paid-in, which
described below:

        24.378.060 

          3.918.060           3.918.060           3.918.060 

Saham/ Kepemilikan/

800.000.000     

2 0 1 7 2 0 1 6

21,09

        13.064.240 

%

        16.982.300 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan) ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL  (Continued)

Program Pengampunan Pajak Tax Amnesty Program

DIVIDEN SAHAM STOCK DIVIDEND

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Laba bersih tahun berjalan Net income current year
Rata-rata tertimbang saham biasa Weighted average number of ordinary

yang beredar  shares in issue

Laba per saham dasar Basic earnings per share

PENDAPATAN NETO NET REVENUE

Pihak ketiga: Third parties:
Kabel standar Standard cable
Pipa Pipes
Amoured cable Amoured cable
Aksesoris Accessories
Jasa dan lainnya Services and others

Total gross sales
Dikurangi: Potongan penjualan Less: Sales discount

Total penjualan neto Total net sales

26.

The Entity participated in Tax Amnesty Program in 2nd period with tax rate of
3%, and submitted Asset Certificate for Tax forgiveness on December 20,
2016 at Indonesian Tax Offices ("ITO") stated that Net Asset Value at The
Latest of Fiscal Year of Rp 20,460,000, on unreported trade inventories. The
Entity paid the tax penalty amounted to Rp 613,800 dated December 20,
2016. The Entity has obtained Tax Remuneration Letter from ITO with letter
No. KET-1644/PP/WPJ.07/2016 dated December 29, 2017.

�

24.764.904       

256.287.104     

Entitas mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada periode ke-2
dengan tarif tebusan pajak sebesar 3%, dan telah menyerahkan Surat Pernyataan
Harta untuk Pengampunan Pajak pada tanggal 20 Desember 2016 di Kantor Pajak
("KP") dengan mencantumkan Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir Rp
20.460.000 atas persediaan usaha yang belum dilaporkan. Entitas telah membayar
uang tebusan sebesar Rp 613.800 pada tanggal 20 Desember 2016. Entitas sudah
menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari KP dengan No. KET-
1644/PP/WPJ.07/2016 tanggal 29 Desember 2017.

2 0 1 8

Sehubungan dengan pemecahan saham dan dividen saham di atas, Entitas
menyajikan kembali jumlah saham yang beredar sebelum pemecahan saham dan
dividen saham untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang
beredar.

114.980.584     

In 2018, the Entity carry out the additional shares without a corresponding
change in resources as bellow:

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat di Bawah Tangan,
tanggal 18 Desember 2018, pemegang saham sepakat untuk memutuskan, antara
lain, menyetujui untuk membagikan dividen saham kepada para pemegang saham,
yang berasal dari laba ditahan sebesar Rp 66.935.760 secara proporsional sesuai
kepemilikan sahamnya (Catatan 22).

Based on Decision of Shareholders which held by Privately Made, dated
December 18, 2018, the shareholders resolved, among others, agree to divide
stock dividend to its shareholders, which come from retained earnings
amounting to Rp 66,935,760 by proportionate based on their ownership of
shares (Note 22).

          5.555.991 

2 0 1 8

444.993.904     

547.016            

34.933.018       

Stock split of the Entity's share from Rp 22,960,000 (full amount) to
become Rp 100 (full amount) per share;

2 0 1 6

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Entitas tidak memiliki efek yang berpotensi
menjadi saham biasa yang dilutif.

0,23                  

Increasing the issued and paid-up capital from Rp 13,064,240,000 (full
amount) to become Rp 80,000,000,000 (full amount) through a
capitalization of retained earning (stock dividend).

�

Relating to stock split and stock dividend above, the Entity restates the shares
outstanding before the stock split and share dividend, in order to compute the
weighted-average number of shares.

0,13                  

          8.884.687 

Pemecahan nilai nominal saham Entitas dari sebesar Rp 22.960.000 (nilai
penuh) menjadi Rp 100 (nilai penuh) per lembar;

�

1.073.699         

445.031.829     

10.870.145       

216.592.053     

12.607.807       

3.369.427         
             420.696 

Basic earnings per share (EPS � basic) is calculated by dividing the net
income attributable to shareholders by the weighted average number of
ordinary shares issued during the year.

2 0 1 7

20.012.960       

      154.482.534 

26.

24.381.780       

25.

24.

(21.655)             

      198.605.800 
10.848.592       

�

24.

(37.925)             
256.265.449     215.028.085     

      154.482.534 

Laba per saham dasar (LPS � dasar) dihitung dengan cara membagi laba bersih yang
tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang
beredar pada tahun yang bersangkutan.

At the statement of financial position date, the Entity did not have ordinary
shares with dilutive potential.

Sesuai dengan PSAK No. 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak",
Entitas mencatat nilai aset bersih sebesar Rp 20.460.000 pada akun "Tambahan
Modal Disetor" dan pembayaran uang tebusan sebesar Rp 613.800 sebagai bagian
beban lain-lain.

In accordance with SFAS No. 70 "Accounting for Tax Remissions and
Liabilities", the Entity recorded net asset value of Rp 20,460,000,000 under
"Additional Paid-in Capital" account and tax penlty of Rp 613,800 under other
expenses.

          1.560.911 

215.028.085     

23.

Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp
13.064.240.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000 (nilai penuh)
melalui kapitalisasi laba atau dividen saham.

�

25.

0,08                  

23.

2 0 1 7 2 0 1 6

      154.482.534 

293.890.733     

Pada tahun 2018, Entitas melakukan penambahan jumlah lembar saham tanpa
disertai perubahan sumber daya sebagai berikut:
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TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan) ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL  (Continued)

Program Pengampunan Pajak Tax Amnesty Program

DIVIDEN SAHAM STOCK DIVIDEND

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Laba bersih tahun berjalan Net income current year
Rata-rata tertimbang saham biasa Weighted average number of ordinary

yang beredar  shares in issue

Laba per saham dasar Basic earnings per share

PENDAPATAN NETO NET REVENUE

Pihak ketiga: Third parties:
Kabel standar Standard cable
Pipa Pipes
Amoured cable Amoured cable
Aksesoris Accessories
Jasa dan lainnya Services and others

Total gross sales
Dikurangi: Potongan penjualan Less: Sales discount

Total penjualan neto Total net sales

26.

The Entity participated in Tax Amnesty Program in 2nd period with tax rate of
3%, and submitted Asset Certificate for Tax forgiveness on December 20,
2016 at Indonesian Tax Offices ("ITO") stated that Net Asset Value at The
Latest of Fiscal Year of Rp 20,460,000, on unreported trade inventories. The
Entity paid the tax penalty amounted to Rp 613,800 dated December 20,
2016. The Entity has obtained Tax Remuneration Letter from ITO with letter
No. KET-1644/PP/WPJ.07/2016 dated December 29, 2017.

�

24.764.904       

256.287.104     

Entitas mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada periode ke-2
dengan tarif tebusan pajak sebesar 3%, dan telah menyerahkan Surat Pernyataan
Harta untuk Pengampunan Pajak pada tanggal 20 Desember 2016 di Kantor Pajak
("KP") dengan mencantumkan Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir Rp
20.460.000 atas persediaan usaha yang belum dilaporkan. Entitas telah membayar
uang tebusan sebesar Rp 613.800 pada tanggal 20 Desember 2016. Entitas sudah
menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari KP dengan No. KET-
1644/PP/WPJ.07/2016 tanggal 29 Desember 2017.

2 0 1 8

Sehubungan dengan pemecahan saham dan dividen saham di atas, Entitas
menyajikan kembali jumlah saham yang beredar sebelum pemecahan saham dan
dividen saham untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang
beredar.

114.980.584     

In 2018, the Entity carry out the additional shares without a corresponding
change in resources as bellow:

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat di Bawah Tangan,
tanggal 18 Desember 2018, pemegang saham sepakat untuk memutuskan, antara
lain, menyetujui untuk membagikan dividen saham kepada para pemegang saham,
yang berasal dari laba ditahan sebesar Rp 66.935.760 secara proporsional sesuai
kepemilikan sahamnya (Catatan 22).

Based on Decision of Shareholders which held by Privately Made, dated
December 18, 2018, the shareholders resolved, among others, agree to divide
stock dividend to its shareholders, which come from retained earnings
amounting to Rp 66,935,760 by proportionate based on their ownership of
shares (Note 22).

          5.555.991 

2 0 1 8

444.993.904     

547.016            

34.933.018       

Stock split of the Entity's share from Rp 22,960,000 (full amount) to
become Rp 100 (full amount) per share;

2 0 1 6

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Entitas tidak memiliki efek yang berpotensi
menjadi saham biasa yang dilutif.

0,23                  

Increasing the issued and paid-up capital from Rp 13,064,240,000 (full
amount) to become Rp 80,000,000,000 (full amount) through a
capitalization of retained earning (stock dividend).

�

Relating to stock split and stock dividend above, the Entity restates the shares
outstanding before the stock split and share dividend, in order to compute the
weighted-average number of shares.

0,13                  

          8.884.687 

Pemecahan nilai nominal saham Entitas dari sebesar Rp 22.960.000 (nilai
penuh) menjadi Rp 100 (nilai penuh) per lembar;

�

1.073.699         

445.031.829     

10.870.145       

216.592.053     

12.607.807       

3.369.427         
             420.696 

Basic earnings per share (EPS � basic) is calculated by dividing the net
income attributable to shareholders by the weighted average number of
ordinary shares issued during the year.

2 0 1 7

20.012.960       

      154.482.534 

26.

24.381.780       

25.

24.

(21.655)             

      198.605.800 
10.848.592       

�

24.

(37.925)             
256.265.449     215.028.085     

      154.482.534 

Laba per saham dasar (LPS � dasar) dihitung dengan cara membagi laba bersih yang
tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang
beredar pada tahun yang bersangkutan.

At the statement of financial position date, the Entity did not have ordinary
shares with dilutive potential.

Sesuai dengan PSAK No. 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak",
Entitas mencatat nilai aset bersih sebesar Rp 20.460.000 pada akun "Tambahan
Modal Disetor" dan pembayaran uang tebusan sebesar Rp 613.800 sebagai bagian
beban lain-lain.

In accordance with SFAS No. 70 "Accounting for Tax Remissions and
Liabilities", the Entity recorded net asset value of Rp 20,460,000,000 under
"Additional Paid-in Capital" account and tax penlty of Rp 613,800 under other
expenses.

          1.560.911 

215.028.085     

23.

Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp
13.064.240.000 (nilai penuh) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000 (nilai penuh)
melalui kapitalisasi laba atau dividen saham.

�

25.

0,08                  

23.

2 0 1 7 2 0 1 6

      154.482.534 

293.890.733     

Pada tahun 2018, Entitas melakukan penambahan jumlah lembar saham tanpa
disertai perubahan sumber daya sebagai berikut:
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
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PENDAPATAN NETO (Lanjutan) NET REVENUE  (Continued)

PT Sarana Global Indonesia PT Sarana Global Indonesia
PT iForte Solusi Infotek PT iForte Solusi Infotek
PT Supra Primatama Nusantara PT Supra Primatama Nusantara
PT MNC Kabel Mediacom PT MNC Kabel Mediacom

Total Total

BEBAN POKOK PENDAPATAN COST OF REVENUE

Bahan baku Raw materials
Saldo awal Beginning balance
Pembelian Purchases

Bahan baku siap digunakan Materials available
Saldo akhir Ending balance

Bahan baku yang digunakan Raw materials used
Tenaga kerja langsung Direct labor
Biaya pabrikasi Factory overhead

Total biaya produksi Total manufacturing cost
Barang dalam proses Work in process

Awal tahun Beginning balance
Akhir tahun Ending balance

Biaya pokok produksi Cost of goods manufactured
Barang jadi Finished goods

Awal tahun Beginning balance
Akhir tahun Ending balance

Beban pokok penjualan Cost of goods sold
Beban pokok penjualan - Proyek Cost of goods sold - Project

Total beban pokok penjualan Total Cost of goods sold

Beban pabrikasi antara lain: Factory overhead consist of:

Gaji dan tunjangan karyawan ��������������������������������
Listrik dan air Electricity and water
Biaya depresiasi (Catatan 11) Depreciation expense (Note 11)
Biaya pemeliharaan Maintenance expenses
Perlengkapan dan sparepart lain-lain Tools and other spareparts
Biaya pengembangan gedung Development building
Keamanan Security
Rental pabrik Factory rent
Asuransi Insurance
Kalibrasi Calibration
Pengemasan dan transportasi Packaging and transportation
Telepon dan fax Telephone and fax

Total Total

Corning Incorporated Corning Incorporated

1.150.300         

4.853.769         

(26.118.663)      

296.594.369     

3.715.503         

10.492.081       

188.940.445     

7.047.674         

5.438.448         

236.272            
245.418            

35.608              19.251              

18.821.419       

102.228            

3.068.515         

300.670.677     

951.082            

8.029.829         

6.331.676         

903.592            
409.340            

1.716.144         

637.509            
165.667            

(42.829.196)      

2.545.809         

4.625.182         6.162.518         

Customers with have revenue above 10% of total net revenue for the years
ended December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

163.756.171     

(23.049.074)      

296.294.960     

2 0 1 8

252.013.353     
6.942.515         

27.345.586       

        69.731.735 

(50.185.096)      
302.198.449     

63.319.677       

28.222.560       
�

�

220.717.185     169.014.172     

112.906            

�

104.060            

174.737.623     

51.129.722       

1.102.786         

21.460.063       

171.053.415     

Suppliers with have revenue above 10% of total net purchases for the years
ended December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

27.

7.982.867         10.022.110       

34.282.028       

340.778.737     199.930.315     

26.118.663       

2.880.116         

205.650.978     

143.207.424     

40.108.060       

32.480              

(38.752.888)      

1.779.360         1.234.078         
3.093.668         �

132.200.095     

3.936.872         

10.989.870       

34.282.028       30.904.111       

2 0 1 8

        28.222.560 

(31.530.199)      

�
�

30.904.111       

      267.410.706 

�

23.049.074       

85.781.424       
130.499.560     

4.346.685         

Pelanggan dengan nilai pendapatan di atas 10% dari total pendapatan neto untuk
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

2 0 1 7 2 0 1 6

31.530.199       

2 0 1 8

28.299              

246.190.236     

182.870.559     

(7.982.867)        

2 0 1 7 2 0 1 6

42.537.528       
214.660.037     

(63.319.677)      

2 0 1 6

171.786.000     

8.281.137         

9.999.579         

42.386.149       

72.790.094       

3.206.854         

238.878.772     

2 0 1 7

�

21.460.063       

Pemasok dengan nilai pembelian di atas 10% dari total pembelian neto untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

98.229.593       129.168.486     

(22.749.665)      

42.829.196       

26. 26.

27.
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

BEBAN PENJUALAN SELLING EXPENSES

Gaji dan tunjangan karyawan ��������������������������������
Umum dan sewa General and rent
Jamuan dan donasi Entertainment and donation
Perlengkapan kantor dan percetakan Office supplies and printing materials
Perjalanan, akomodasi dan transportasi Traveling, accomodation and transportation
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 21) Post-employement benefits (Note 21)
Listrik dan komunikasi Electricity and comunication
Pelatihan, pendidikan dan perekrutan Training, education and recruitment
Beban penyusutan (Catatan 11) Depreciation expense (Note 11)
Iklan dan promosi Advertising and promotion

Total Total

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Gaji dan tunjangan karyawan ��������������������������������
Perlengkapan kantor, Office supplies, printing and 

percetakan dan alat tulis stationery
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 21) Post-employement benefits (Note 21)
Biaya pengiriman Freight expense
Perjalanan, akomodasi dan transportasi Travelling, accomodation and transportation
Penelitian dan pengembangan Research and development
Beban penyusutan (Catatan 11) Depreciation expense (Note 11)
Listrik dan komunikasi Electricity and comunication
Pemeliharaan Maintenance
Beban administrasi bank Bank administration charges
Jamuan dan donasi Entertainment and donation
Jasa profesional Professional fees
Sewa kantor Office rent
Pelatihan dan pendidikan Training and education
Beban amortisasi (Catatan 12) Amortization expenses (Note 12)
Lain-lain Others

Total Total

BEBAN KEUANGAN FINANCIAL COSTS

Beban bunga Interest expense

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN, NETO OTHER INCOME (EXPENSES), NET

Keuntungan (rugi) selisih kurs, neto Gain (loss) on foreign exchange rate, net
Pendapatan bunga Interest income
Pendapatan sewa Rent income
Beban pajak Tax expenses
Beban lain-lain, neto Miscellaneous expenses, net

Total Total

353.168            

638.040            

32.661              

711.632            

387.688            

671.309            

3.519.917         

2 0 1 7

472.624            

2 0 1 7

511.904            

27.048.691       

30.

188.335            

1.051.933         

2 0 1 7

335.522            

617.892            
654.787            

35.516              

234.218            

5.458.408         

1.588.942         

25.200              72.678              

589.331            

63.642              

14.964.008       

1.316.681         266.704            

2 0 1 8

109.017            

3.765.929         

30.

236.315            

9.499.520         

2.291.974         

334.613            

160.292            

3.331.406         

103.167            

121.224            

4.334.228         

682.247            

213.830            
305.282            

811.266            563.943            684.449            
69.000              

18.434.945       

29.

291.981            473.578            

          2.915.173 

274.466            455.328            

1.024.421         

346.791            338.425            
136.154            

75.469              

28.

(5.988)               (22.964)             (885.263)           

175.888            

379.068            

1.542.676         1.349.074         

632.191            

29.

187.787            

264.245            

2 0 1 8 2 0 1 6

28.

2.407.277         

396.070            480.708            

3.900.705         

66.861              52.277              

3.111.296         

1.126.964         

1.770.489         

14.804              
42.500              

123.997            

2 0 1 6

844.861            

2 0 1 6

139.604            
263.047            

3.466.611         

981.151            

2 0 1 8

21.562.109       

596.044            

9.204.498         

171.409            

Rrugi selisih kurs pada tahun 2018 sebesar Rp 21.088.853 disebabkan penurunan
nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang signifikan dibandingkan tahun 2017
dan 2016.

Loss on foreign exchange rate for the year ended December 31, 2018 of Rp
21,088,853 was caused by a significant decline in the Rupiah exchange rate
against foreign currencies compared to 2017 and 2016.

772.249            

640.509            485.405            

196.177            

673.789            

38.120              � �
746.639            725.626            319.350            

(21.088.853)      (624.512)           1.239.752         

(210.775)           (44.140)             (50)                    

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

(20.520.857)      34.010              

31. 31.
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

BEBAN PENJUALAN SELLING EXPENSES

Gaji dan tunjangan karyawan ��������������������������������
Umum dan sewa General and rent
Jamuan dan donasi Entertainment and donation
Perlengkapan kantor dan percetakan Office supplies and printing materials
Perjalanan, akomodasi dan transportasi Traveling, accomodation and transportation
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 21) Post-employement benefits (Note 21)
Listrik dan komunikasi Electricity and comunication
Pelatihan, pendidikan dan perekrutan Training, education and recruitment
Beban penyusutan (Catatan 11) Depreciation expense (Note 11)
Iklan dan promosi Advertising and promotion

Total Total

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Gaji dan tunjangan karyawan ��������������������������������
Perlengkapan kantor, Office supplies, printing and 

percetakan dan alat tulis stationery
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 21) Post-employement benefits (Note 21)
Biaya pengiriman Freight expense
Perjalanan, akomodasi dan transportasi Travelling, accomodation and transportation
Penelitian dan pengembangan Research and development
Beban penyusutan (Catatan 11) Depreciation expense (Note 11)
Listrik dan komunikasi Electricity and comunication
Pemeliharaan Maintenance
Beban administrasi bank Bank administration charges
Jamuan dan donasi Entertainment and donation
Jasa profesional Professional fees
Sewa kantor Office rent
Pelatihan dan pendidikan Training and education
Beban amortisasi (Catatan 12) Amortization expenses (Note 12)
Lain-lain Others

Total Total

BEBAN KEUANGAN FINANCIAL COSTS

Beban bunga Interest expense

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN, NETO OTHER INCOME (EXPENSES), NET

Keuntungan (rugi) selisih kurs, neto Gain (loss) on foreign exchange rate, net
Pendapatan bunga Interest income
Pendapatan sewa Rent income
Beban pajak Tax expenses
Beban lain-lain, neto Miscellaneous expenses, net

Total Total

353.168            

638.040            

32.661              

711.632            

387.688            

671.309            

3.519.917         

2 0 1 7

472.624            

2 0 1 7

511.904            

27.048.691       

30.

188.335            

1.051.933         

2 0 1 7

335.522            

617.892            
654.787            

35.516              

234.218            

5.458.408         

1.588.942         

25.200              72.678              

589.331            

63.642              

14.964.008       

1.316.681         266.704            

2 0 1 8

109.017            

3.765.929         

30.

236.315            

9.499.520         

2.291.974         

334.613            

160.292            

3.331.406         

103.167            

121.224            

4.334.228         

682.247            

213.830            
305.282            

811.266            563.943            684.449            
69.000              

18.434.945       

29.

291.981            473.578            

          2.915.173 

274.466            455.328            

1.024.421         

346.791            338.425            
136.154            

75.469              

28.

(5.988)               (22.964)             (885.263)           

175.888            

379.068            

1.542.676         1.349.074         

632.191            

29.

187.787            

264.245            

2 0 1 8 2 0 1 6

28.

2.407.277         

396.070            480.708            

3.900.705         

66.861              52.277              

3.111.296         

1.126.964         

1.770.489         

14.804              
42.500              

123.997            

2 0 1 6

844.861            

2 0 1 6

139.604            
263.047            

3.466.611         

981.151            

2 0 1 8

21.562.109       

596.044            

9.204.498         

171.409            

Rrugi selisih kurs pada tahun 2018 sebesar Rp 21.088.853 disebabkan penurunan
nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang signifikan dibandingkan tahun 2017
dan 2016.

Loss on foreign exchange rate for the year ended December 31, 2018 of Rp
21,088,853 was caused by a significant decline in the Rupiah exchange rate
against foreign currencies compared to 2017 and 2016.

772.249            

640.509            485.405            

196.177            

673.789            

38.120              � �
746.639            725.626            319.350            

(21.088.853)      (624.512)           1.239.752         

(210.775)           (44.140)             (50)                    

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

(20.520.857)      34.010              

31. 31.
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Aset Keuangan Financial Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Investasi sementara Temporary investment
Piutang usaha Accounts receivable
Piutang lain-lain Others receivable
Garansi bank dan deposit Bank guarantee and deposits

Total Total

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Utang usaha Accounts payable
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loan
Utang lain-lain Other payables
Beban masih harus dibayar Accrued expenses
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loan
Hutang pembelian kredit Long-term installment payable

Total Total

Aset Keuangan Financial Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Piutang usaha Restricted fund
Piutang lain-lain Accounts receivable
Garansi bank dan deposit Bank guarantee and deposits

Total Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities

Utang usaha Accounts payable
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loan
Utang lain-lain Other payables
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loan
Hutang pembelian kredit Long-term installment payable

Total Total

Aset Keuangan Lancar dan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Assets and Financial Liabilities

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Long-term Financial Liabilities

152.894            

151.333            

31 Des 2017/Dec 31, 2017

269.515            

Value

�

360.283            

68.240              

10.200.524       
53.876.111       

10.200.524       

17.693.092       17.693.092       

5.801.367         

10.746.855       

74.959.067       

103.048            

104.882.295     

80.412.900       

The following are the methods and assumptions to estimate the fair value of
each class of the Entity financial assets and liabilities:

80.412.900       

9.075.552         

61.290.513       51.572.610       
269.515            151.333            

The carrying values and fair values estimated of Entity' financial assets and
liabilities as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows: 

31 Des 2018/Dec 31, 2018

37.510.799       

39.453.582       

53.876.111       

Carrying

1.896.039         

360.283            
22.580.070       

46.406.342       

104.882.295     

Amount

27.099.037       39.453.582       27.099.037       

Nilai Tercatat/
Fair

61.290.513       

Nilai Tercatat/
Fair

90.401.036       

3.028.132         

Carrying
Nilai Wajar/

9.540.566         

Amount

74.959.067       

Nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan Entitas pada
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

57.862.381       

90.401.036       

�

22.580.070       

918.565            3.028.132         

68.240              
5.801.367         

95.205.657       

57.862.381       

918.565            

1.000.000         

Carrying

823.406            823.406            1.000.000         

Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap/variabel yang
disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar, persyaratan, risiko kredit dan jatuh
tempo yang sama, sehingga jumlah terutang liabilitas keuangan tersebut telah
mendekati nilai wajar.

37.510.799       

51.572.610       

Nilai Wajar/
Carrying Fair

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Entitas untuk melakukan estimasi atas
nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

506.071            

10.746.855       

31.966.171       

46.406.342       

Fair

506.071            

Value

Nilai Wajar/

Amount

83.665.766       

9.075.552         

31 Des 2016/Dec 31, 2016

Value Amount Value

152.894            

40.992              

95.205.657       

103.048            

9.540.566         

5.000.000         5.000.000         

83.665.766       

Nilai Tercatat/

Carrying

Current financial assets consist of cash and cash equivalents, temporary
investment, accounts receivable and other receivables, meanwhile short-term
financial liabilities consist of short-term bank loans, accounts payable, other
payables and accrued expenses. For current financial assets and short-term
financial liabilities, the carrying values of the financial assets are perceived to
approximate their fair values.

22.532.631       22.532.631       

40.992              

31 Des 2018/Dec 31, 2018 31 Des 2017/Dec 31, 2017
Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Nilai Tercatat/

Amount

1.896.039         

Value

Nilai Wajar/

Fair

31.966.171       

Aset keuangan lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi sementara, piutang
usaha dan piutang lain-lain, sementara liabilitas keuangan jangka pendek terdiri dari
pinjaman bank jangka pendek, hutang usaha, hutang lain-lain dan biaya masih harus
dibayar. Karena instrumen keuangan tersebut jatuh tempo dalam jangka pendek,
maka nilai tercatat aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek
dianggap telah mencerminkan estimasi nilai wajarnya.

32. 32.

Long-term financial liabilities has floating interest rates which are adjusted in
the movements of market interest rates, thus the payable amounts of this
financial liability approximate its fair values.
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PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan) FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets

TRANSAKSI KEPADA PIHAK BERELASI RELATED PARTIES TRANSACTIONS

a. Sifat Pihak Berelasi dan Transaksi a. Nature of Relationships and Transactions

Communication Cable Systems International, Ltd Pemegang saham/Shareholder - Jasa manajemen/Management fee

b. Transaksi kepada Pihak Berelasi b. Relatied Parties Transactions

� Kompensasi Manajemen Kunci � Key Management Compensation

Kompensasi Compensastion

Persentase terhadap beban karyawan Percentage of total employee costs

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Faktor Risiko Keuangan Financial Risk Factors

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk

The Entity is exposed to foreign exchange risk, eventhough the Entity
has no more bank loan in US Dollar currency, but the Entity has
purcashed material import with foreign currencies. Therefore, fluctuations
in the exchange rate ot the Rupiah against foreign currencies have a
sifnificant impact on the Entity's financial condition.

The transactions with related parties are made under terms and conditions as
those made with third parties. 

Pihak yang Berelasi/

Non-current financial asset represent bank guarantee and deposits. Fair value
of security deposits are determined by discounting the future cash flows using
prevailing interest rates of observable market transactions for an instrument
with the same requirements, credit risk and maturity.

At the time the transactions were entered, the Entity is in compliance
with the regulations of Indonesian Capital Market and Financial
Institution Supervisory Agency No. IX.E.1 regarding Affiliated
Transactions and Conflicts of Interest on Certain Transactions. 

Sifat Berelasi/

Transaksi yang dilakukan Entitas telah memenuhi peraturan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu pada saat transaksi-transaksi
tersebut dilakukan. 

Compensation for the �������� Board of Commissioners and Directors
for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 were as
follows:

The �������� Board of Commissioners and Directors are considered as
key management personel.

7.354.164         

Related Parties Nature of Related Parties

Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang
disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. 

34.

Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah
sebagai berikut: 

Berbagai macam risiko keuangan utama yang dihadapi Entitas sehubungan dengan
aktivitas yang dilakukan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang
asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Melalui
pendekatan manajemen risiko, Entitas mencoba meminimalkan potensi dampak
negatif dari risiko-risiko tersebut.

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial
instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

34.

33.

2 0 1 8

Nature of Related Parties

a. a.

Sifat Transaksi/

18,88% 17,91% 18,90%

33.

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang
setara dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

2 0 1 6

4.213.648         

Aset keuangan tidak lancar merupakan garansi bank dan deposit. Nilai wajarnya
ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga
yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan
persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama. 

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas adalah merupakan personal manajemen
kunci.

4.561.033         

2 0 1 7

The Entity' activities expose it to a variety of financial risks: market risk
(including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity
risk. The Entity's overall financial risk management program focuses on the
unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse
effects on the financial performance of the Entity.

Entitas terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Entitas tidak lagi
mempunyai pinjaman bank dalam mata uang Dolar AS, tetapi pembelian bahan
baku dilakukan dengan mengimpor dari luar negeri menggunakan mata uang
asing. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata
uang asing memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan Entitas.   

32. 32.
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NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan) FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets

TRANSAKSI KEPADA PIHAK BERELASI RELATED PARTIES TRANSACTIONS

a. Sifat Pihak Berelasi dan Transaksi a. Nature of Relationships and Transactions

Communication Cable Systems International, Ltd Pemegang saham/Shareholder - Jasa manajemen/Management fee

b. Transaksi kepada Pihak Berelasi b. Relatied Parties Transactions

� Kompensasi Manajemen Kunci � Key Management Compensation

Kompensasi Compensastion

Persentase terhadap beban karyawan Percentage of total employee costs

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Faktor Risiko Keuangan Financial Risk Factors

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk

The Entity is exposed to foreign exchange risk, eventhough the Entity
has no more bank loan in US Dollar currency, but the Entity has
purcashed material import with foreign currencies. Therefore, fluctuations
in the exchange rate ot the Rupiah against foreign currencies have a
sifnificant impact on the Entity's financial condition.

The transactions with related parties are made under terms and conditions as
those made with third parties. 

Pihak yang Berelasi/

Non-current financial asset represent bank guarantee and deposits. Fair value
of security deposits are determined by discounting the future cash flows using
prevailing interest rates of observable market transactions for an instrument
with the same requirements, credit risk and maturity.

At the time the transactions were entered, the Entity is in compliance
with the regulations of Indonesian Capital Market and Financial
Institution Supervisory Agency No. IX.E.1 regarding Affiliated
Transactions and Conflicts of Interest on Certain Transactions. 

Sifat Berelasi/

Transaksi yang dilakukan Entitas telah memenuhi peraturan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu pada saat transaksi-transaksi
tersebut dilakukan. 

Compensation for the �������� Board of Commissioners and Directors
for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 were as
follows:

The �������� Board of Commissioners and Directors are considered as
key management personel.

7.354.164         

Related Parties Nature of Related Parties

Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang
disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. 

34.

Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah
sebagai berikut: 

Berbagai macam risiko keuangan utama yang dihadapi Entitas sehubungan dengan
aktivitas yang dilakukan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang
asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Melalui
pendekatan manajemen risiko, Entitas mencoba meminimalkan potensi dampak
negatif dari risiko-risiko tersebut.

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial
instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

34.

33.

2 0 1 8

Nature of Related Parties

a. a.

Sifat Transaksi/

18,88% 17,91% 18,90%

33.

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang
setara dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

2 0 1 6

4.213.648         

Aset keuangan tidak lancar merupakan garansi bank dan deposit. Nilai wajarnya
ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga
yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan
persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama. 

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas adalah merupakan personal manajemen
kunci.

4.561.033         

2 0 1 7

The Entity' activities expose it to a variety of financial risks: market risk
(including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity
risk. The Entity's overall financial risk management program focuses on the
unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse
effects on the financial performance of the Entity.

Entitas terekspos risiko nilai tukar mata uang asing, walaupun Entitas tidak lagi
mempunyai pinjaman bank dalam mata uang Dolar AS, tetapi pembelian bahan
baku dilakukan dengan mengimpor dari luar negeri menggunakan mata uang
asing. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata
uang asing memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan Entitas.   

32. 32.
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MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan) Foreign Exchange Risk  (Continued)

Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk

The information of loan interest rate were explained in Notes 14 and 19.

Risiko Kredit Credit Risk

Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Investasi sementara Temporary investment
Piutang usaha Accounts receivable
Garansi bank dan deposit Bank guarantees and deposit

Total Total

34.

Past due and

Jatuh Tempo
Telah

Nilai/

Tempo dan

Total/

Mengalami 
Penurunan

54.325.600           
823.406                

Neither Past Due

Mengalami 
tetapi Tidak

34.

Risiko suku bunga Entitas terutama timbul dari pinjaman bank jangka pendek
dan jangka panjang dalam dalam mata uang Rupiah. Risiko suku bunga dari kas
tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga.
Pinjaman yang diterbitkan dengan suku bunga variabel mengekspos Entitas
terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan suku
bunga tetap mengekspos Entitas dengan suku bunga nilai wajar.

Penurunan
Nilai/

�

The Entity's policy to minimise the interest rate risk is by analysing the
movement of interest rate margins and the maturity profile of assets and
liabilities.

c.

b.

c.

1.208.694             

Impaired

27.099.037           

Nor Impaired

Informasi mengenai suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada Entitas
dijelaskan pada Catatan 14 dan 19.

27.099.037           
� �823.406                

6.360.566             
� �

Nilai/

Jatuh Tempo

�

1.208.694             

Belum

918.565                
6.360.566             

Credit risk is the risk that the Entity will incur a loss arising from the
customers, clients or counterparties that fail to meet their contractual
obligations. The Entity's financial instruments that have the potential
credit risk consist of cash and cash equivalents, restricted funds and
accounts receivable.

61.894.860           

31 Des 2018/Dec 31, 2018

83.166.608           

Total  

Telah Jatuh

Mengalami 

Management believes that there is no significant credit risk on placement
of funds in the bank that its use is not limited or restricted, due to the
placement of funds is only placed on banks that are predicated good. 

The Entity's interest rate risk arise from short-term and long-term bank
loan denominated in Rupiah. The interest risk from cash, is not
significant and all other financial instruments are not interest bearing.
Borrowings issued at variable rates exposes the Entity to cash flow
interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Entity to
fair value interest rate risk. 

dan Tidak

918.565                

Penurunan

a. a.

Risiko kredit adalah risiko dimana Entitas akan mengalami kerugian yang timbul
dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban
kontraktual mereka. Instrumen keuangan Entitas mempunyai potensi atas risiko
kredit terdiri dari kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya dan
piutang usaha.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan
cadangan kerugian mencerminkan eksposur Entitas terhadap risiko kredit.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas
penempatan dana di bank yang penggunaanya tidak dibatasi maupun yang
dibatasi, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang
berpredikat baik. 

Kebijakan Entitas untuk meminimalisasi risiko suku bunga adalah dengan
menganalisa pergerakan tingkat suku bunga dan profil jatuh tempo aset dan
liabilitas.

Past Due but

The carrying amount of financial assets recorded in the financial
statements, net of any allowance for losses represents the Entity's
exposure to credit risk.

b.

90.735.868           

Nor Impaired

Upaya yang dilakukan Entitas pada saat ini untuk melakukan lindung nilai yaitu
dengan selalu meninjau harga jual serat optik kabel seiring dengan perubahan
nilai kurs dan melakukan pembelian mata uang Dolar AS pada saat kurs Rupiah
mengalami kenaikan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok.

The effort made by the Entity at this time to hedge is to always review
the selling price of cable optical fiber along with changes in exchange
rates and make US Dollar purchases when the Rupiah exchange rate
increases to make payments to suppliers.
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MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Kredit (Lanjutan) Credit Risk  (Continued)

Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Investasi sementara Temporary investment
Piutang usaha Accounts receivable
Garansi bank dan deposit Bank guarantees and deposit

Total Total

Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Investasi sementara Temporary investment
Piutang usaha Accounts receivable
Garansi bank dan deposit Bank guarantees and deposit

Total Total

Risiko Likuiditas Liquidity Risk

Utang usaha Accounts payable
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses
Utang jangka panjang lainnya Other long-term payable
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loan

Total liabilitas keuangan Total monetary liability

31 Des 2018/Dec 31, 2018

�

�

tetapi Tidakdan Tidak

Neither Past Due
Nilai/

Telah Jatuh
Tempo dan

Nilai/

Belum

95.054.324           

53.876.111           

�

85.267.479           

45.193.246           

�

Mengalami 

Jatuh Tempo

Total/

103.048            

�

Past Due but

Mengalami 

�
103.048            

Penurunan

Past Due but

103.286.753     

�

1 Tahun/ 1 dan 2 Tahun/ 2 Tahun/
No Later than

� �

�

Total

13.122.625       

Telah

1 and 2 Years

22.580.070       
90.164.128       

34.197.293       

31 Des 2017/Dec 31, 2017

Penurunan
Nilai/

The following table analyzes the Entity's financial liabilities by relevant
maturity the Entityings based on their contractual maturities for all non-
derivative financial liabilities for an understanding of the timing of the
cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual
undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

Total/

Jatuh Tempo Kontraktual Liabilitas Keuangan/

�

Contractual Maturities of Financial Liabilities

Liquidity risk arises if the Entity has difficulty in obtaining financial
sources. Liquidity risk management implies maintaining sufficient cash
and cash equivalents. The Entity manages its liquidity risk by
continuously monitoring forecast and actual cash flows and continuous
supervision of final maturity date of assets and financial liabilities.

8.682.865             

Risiko likuiditas timbul jika Entitas mengalami kesulitan mendapatkan sumber
pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas
dan setara kas. Entitas mengelola manajemen risiko likuiditas dengan
melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus
serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

95.225.732           

�

Mengalami 
tetapi Tidak

39.453.582           

31 Des 2016/Dec 31, 2016

Mengalami 

9.786.845             
� � 3.028.132             

1.896.039             �

�

Nor Impaired

Penurunan

Past due and

dan Tidak

Total  

8.682.865             �

Nor Impaired ImpairedNor Impaired Total  

Jatuh Tempo

Past due and

39.453.582           
1.000.000             

41.785.765           �

Nor Impaired Impaired

51.572.610           

Nilai/

3.028.132             

Total/

�

Jatuh Tempo

39.453.582           

9.786.845             

Nilai/

Belum

Nilai/

Telah Jatuh

Penurunan
Mengalami Mengalami 

1.000.000             

d.

39.453.582           
�

Tempo dan
Jatuh Tempo

Telah

d.

�

46.406.342       
�

� 1.896.039             

�

34.197.293       

1 Year

Lebih dariKurang dari

Between More than

46.406.342       �

9.457.445         13.122.625       

2 Years

Penurunan

86.542.867           

�

Neither Past Due

Tabel di bawah merupakan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Entitas dalam
rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas
keuangan non-derivatif untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang
diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto
(termasuk pembayaran pokok dan bunga).

Penurunan

Antara

34. 34.

c. c.
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MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Kredit (Lanjutan) Credit Risk  (Continued)

Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Investasi sementara Temporary investment
Piutang usaha Accounts receivable
Garansi bank dan deposit Bank guarantees and deposit

Total Total

Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Investasi sementara Temporary investment
Piutang usaha Accounts receivable
Garansi bank dan deposit Bank guarantees and deposit

Total Total

Risiko Likuiditas Liquidity Risk

Utang usaha Accounts payable
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses
Utang jangka panjang lainnya Other long-term payable
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loan

Total liabilitas keuangan Total monetary liability

31 Des 2018/Dec 31, 2018

�

�

tetapi Tidakdan Tidak

Neither Past Due
Nilai/

Telah Jatuh
Tempo dan

Nilai/

Belum

95.054.324           

53.876.111           

�

85.267.479           

45.193.246           

�

Mengalami 

Jatuh Tempo

Total/

103.048            

�

Past Due but

Mengalami 

�
103.048            

Penurunan

Past Due but

103.286.753     

�

1 Tahun/ 1 dan 2 Tahun/ 2 Tahun/
No Later than

� �

�

Total

13.122.625       

Telah

1 and 2 Years

22.580.070       
90.164.128       

34.197.293       

31 Des 2017/Dec 31, 2017

Penurunan
Nilai/

The following table analyzes the Entity's financial liabilities by relevant
maturity the Entityings based on their contractual maturities for all non-
derivative financial liabilities for an understanding of the timing of the
cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual
undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

Total/

Jatuh Tempo Kontraktual Liabilitas Keuangan/

�

Contractual Maturities of Financial Liabilities

Liquidity risk arises if the Entity has difficulty in obtaining financial
sources. Liquidity risk management implies maintaining sufficient cash
and cash equivalents. The Entity manages its liquidity risk by
continuously monitoring forecast and actual cash flows and continuous
supervision of final maturity date of assets and financial liabilities.

8.682.865             

Risiko likuiditas timbul jika Entitas mengalami kesulitan mendapatkan sumber
pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas
dan setara kas. Entitas mengelola manajemen risiko likuiditas dengan
melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus
serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

95.225.732           

�

Mengalami 
tetapi Tidak

39.453.582           

31 Des 2016/Dec 31, 2016

Mengalami 

9.786.845             
� � 3.028.132             

1.896.039             �

�

Nor Impaired

Penurunan

Past due and

dan Tidak

Total  

8.682.865             �

Nor Impaired ImpairedNor Impaired Total  

Jatuh Tempo

Past due and

39.453.582           
1.000.000             

41.785.765           �

Nor Impaired Impaired

51.572.610           

Nilai/

3.028.132             

Total/

�

Jatuh Tempo

39.453.582           

9.786.845             

Nilai/

Belum

Nilai/

Telah Jatuh

Penurunan
Mengalami Mengalami 

1.000.000             

d.

39.453.582           
�

Tempo dan
Jatuh Tempo

Telah

d.

�

46.406.342       
�

� 1.896.039             

�

34.197.293       

1 Year

Lebih dariKurang dari

Between More than

46.406.342       �

9.457.445         13.122.625       

2 Years

Penurunan

86.542.867           

�

Neither Past Due

Tabel di bawah merupakan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Entitas dalam
rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas
keuangan non-derivatif untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang
diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto
(termasuk pembayaran pokok dan bunga).

Penurunan

Antara

34. 34.

c. c.
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MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Likuiditas (Lanjutan) Liquidity Risk  (Continued)

Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loan
Utang usaha Accounts payable
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses
Utang jangka panjang lainnya Other long-term payable
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loan

Total liabilitas keuangan Total monetary liability

Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loan
Utang usaha Accounts payable
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses
Utang jangka panjang lainnya Other long-term payable
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loan

Total liabilitas keuangan Total monetary liability

ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset Assets
- Kas dan setara kas Cash and cash equivalents -

- Piutang usaha Accounts receivable -

Liabilitas Liabilities
- Utang usaha Accounts payable -
- Beban masih harus dibayar Accrued expenses -

Total Liabilitas, Neto Total Liabilities, Net

JPY � � 64.998              7.814                

57.862.381       

35.

24.192.588       

Setara dengan

Between

1.785.694         

Asing/

More than Total/No Later than

Jatuh Tempo Kontraktual Liabilitas Keuangan/

136.732.449     � 159.455.332     

16.191.529       

20.993              1.298                

22.619.835       

242.681            

1 Year

US$ 6.332.997         

2 Years

Uang/

US$

Foreign

31 Des 2017/Dec 31, 2017

�

31.966.171       

Contractual Maturities of Financial Liabilities
Lebih dari

More than
Total

Antara
1 dan 2 Tahun/

Kurang dari

22.722.883       

57.862.381       

2 Tahun/

5.000.000         

2 Years

�
64.266.497       

�

10.516.603       

6.341.102         

Antara Lebih dari
2 Tahun/

Total

Contractual Maturities of Financial Liabilities

37.510.799       � � 37.510.799       

80.141.656       

9.075.552         

1 Tahun/ 1 dan 2 Tahun/

439.898            

1 Year

�

Rupiah  

1 and 2 Years

Currencies
Foreign

30.183.166       

�

201                   

31 Des 2016/Dec 31, 2016

9.346.336         

Total/

35.

601               

Currency

US$ 7.986.607         551.523        

� 22.532.631       

�

Kurang dari

�

Between

�

34.

437.331        5.959.732         

1 and 2 Years

34.

31 Des 2017/Dec 31, 2017

�

�

14.340.215       

Currencies

31 Des 2018/Dec 31, 2018
Setara dengan

1 Tahun/

506.071            

257.235            103.048            � 360.283            

Rupiah  

Rupiah/

� 10.516.603       

14.235              

Equivalent to

63.686.737       16.454.919       �

Mata Uang

860               
Sin$ 6.376                

(23.756.723)      (25.669.069)      

Mata Uang

5.887.974         434.601            

5.000.000         

Asing/

263.390            

9.075.552         

� 64.266.497       

Rupiah/

EUR

�

Equivalent to

MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN
CURRENCIES

2.039                

Mata

�

No Later than

Jatuh Tempo Kontraktual Liabilitas Keuangan/

40.009.284       53.939.889       

US$ 2.762.881     40.009.284       3.546.790         48.051.915       

d. d.
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Aset Assets
- Kas dan setara kas Cash and cash equivalents -

 

- Piutang usaha Accounts receivable -

Liabilitas Liabilities
- Utang usaha Accounts payable -
- Beban masih harus dibayar Accrued expenses -
- Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans -

Total Liabilitas, Neto Total Liabilities, Net

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris President Commissioner
Komisaris Commissioner
Komisaris Commissioner

Komisaris Independen Independent Commissioner
Komisaris Independen Independent Commissioner

Dewan Direksi: Board of Directors:
Presiden Direktur President Director
Direktur Director
Direktur Director
Direktur Director
Direktur Director

e. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan
Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

e. To change in composition of Director and Board of Commissioners, so
that composition of Directors and Board of Commissioners is as follows:

To sale of share to public by Public Offering by issuing portepel share of
the Entity, not exceed 200,000,000 new shares by Initial Public Offering
to public.

JPY 65.000              7.501                

Mr. Ir. Adi Tanuarto
Mrs. Amelia Gozali

Mr. Drs. Triana Mulyatsa

Mr. Peter Djatmiko
Mr. Sudarno Khou
Mr. Anang Pratikno

Aset dan liabilitas di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Equivalent to

36. 36.

b.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Notaris
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, No. 11 tanggal 4 Maret 2019, pemegang
saham Entitas menyetujui hal-hal berikut ini, antara lain:

b.Penjualan saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dengan
mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya
200.000.000 saham baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana
kepada masyarakat.

1.224.098         

31 Des 2016/Dec 31, 2016

18.494              

To issue new shares in portepel of the Entity with MESOP (Management
and Employee Stock Option Plan) program, not exceed 80,000 or 10% of
the total issued and fully paid-up capital after Initial Public Offering.

40.359.642       

Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 5.000 atau 2,5 %
dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum.

Mata Uang

Monetary assets and liabilities mentioned above were translated using the
Bank Indonesia closing rate at at December 31, 2018, 2017 and 2016.

Asing/
Foreign

Currencies

445.127            
1.306                

US$

Based on Notarial of the Extraordinary General Meeting of Shareholder by
Deed No. 11 dated March 4, 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn
the shareholders resolved, among others, the following:

Uang/
Mata

434.601            

1.254                135                   

Currency

US$
EUR
Sin$

d.

c.

d.

Rupiah/

16.164.544       

Mr. Adi Susatio

(24.195.098)      

US$

Mr. John Fernandus 
Agusalim

Mr. Petrus Sartono

a. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan
Terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Communication Cable
Systems Indonesia Tbk;

a. To change the Entity's status from Private Company to Public Company,
and change the Entity's name to be PT Communication Cable Systems
Indonesia Tbk;

US$ 10.156.573       755.922            

US$ 5.839.302         

To providing an Employee Stock Allocation program, with a maximum
allocation of 5,000 or 2.5% of all new shares that will be offered / sold to
the public through a Public Offering.

5.980.722         

Rupiah  

Setara dengan

c. Pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan dengan program
MESOP (Management and Employee Stock Option Plan ) sebanyak-
banyaknya 80.000 atau 10% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah Penawaran Umum Perdana.

91.106              

Ms. Apolonia Irwina Gunawan

2.478.136         33.296.242       

35. 35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN
CURRENCIES  (Continued)

ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING  (Lanjutan)
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Aset Assets
- Kas dan setara kas Cash and cash equivalents -

 

- Piutang usaha Accounts receivable -

Liabilitas Liabilities
- Utang usaha Accounts payable -
- Beban masih harus dibayar Accrued expenses -
- Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans -

Total Liabilitas, Neto Total Liabilities, Net

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris President Commissioner
Komisaris Commissioner
Komisaris Commissioner

Komisaris Independen Independent Commissioner
Komisaris Independen Independent Commissioner

Dewan Direksi: Board of Directors:
Presiden Direktur President Director
Direktur Director
Direktur Director
Direktur Director
Direktur Director

e. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan
Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

e. To change in composition of Director and Board of Commissioners, so
that composition of Directors and Board of Commissioners is as follows:

To sale of share to public by Public Offering by issuing portepel share of
the Entity, not exceed 200,000,000 new shares by Initial Public Offering
to public.

JPY 65.000              7.501                

Mr. Ir. Adi Tanuarto
Mrs. Amelia Gozali

Mr. Drs. Triana Mulyatsa

Mr. Peter Djatmiko
Mr. Sudarno Khou
Mr. Anang Pratikno

Aset dan liabilitas di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Equivalent to

36. 36.

b.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Notaris
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, No. 11 tanggal 4 Maret 2019, pemegang
saham Entitas menyetujui hal-hal berikut ini, antara lain:

b.Penjualan saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dengan
mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya
200.000.000 saham baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana
kepada masyarakat.

1.224.098         

31 Des 2016/Dec 31, 2016

18.494              

To issue new shares in portepel of the Entity with MESOP (Management
and Employee Stock Option Plan) program, not exceed 80,000 or 10% of
the total issued and fully paid-up capital after Initial Public Offering.

40.359.642       

Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock
Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 5.000 atau 2,5 %
dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum.

Mata Uang

Monetary assets and liabilities mentioned above were translated using the
Bank Indonesia closing rate at at December 31, 2018, 2017 and 2016.

Asing/
Foreign

Currencies

445.127            
1.306                

US$

Based on Notarial of the Extraordinary General Meeting of Shareholder by
Deed No. 11 dated March 4, 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn
the shareholders resolved, among others, the following:

Uang/
Mata

434.601            

1.254                135                   

Currency

US$
EUR
Sin$

d.

c.

d.

Rupiah/

16.164.544       

Mr. Adi Susatio

(24.195.098)      

US$

Mr. John Fernandus 
Agusalim

Mr. Petrus Sartono

a. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan
Terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Communication Cable
Systems Indonesia Tbk;

a. To change the Entity's status from Private Company to Public Company,
and change the Entity's name to be PT Communication Cable Systems
Indonesia Tbk;

US$ 10.156.573       755.922            

US$ 5.839.302         

To providing an Employee Stock Allocation program, with a maximum
allocation of 5,000 or 2.5% of all new shares that will be offered / sold to
the public through a Public Offering.

5.980.722         

Rupiah  

Setara dengan

c. Pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan dengan program
MESOP (Management and Employee Stock Option Plan ) sebanyak-
banyaknya 80.000 atau 10% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah Penawaran Umum Perdana.

91.106              

Ms. Apolonia Irwina Gunawan

2.478.136         33.296.242       

35. 35. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN
CURRENCIES  (Continued)

ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING  (Lanjutan)
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS
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PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan) EVENTS AFTER REPORTING PERIOD  (Continued)

Komite Audit: Audit Committee:
Ketua Chief
Anggota Member
Anggota Member

PERIKATAN DAN KONTIJENSI AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

Perjanjian Penjualan Sales Agreement

PT Sarana Global Indonesia PT Sarana Global Indonesia

PT iForte Solusi Infotek PT iForte Solusi Infotek

Exxonmobil Cepu Ltd Exxonmobil Cepu Ltd

PT Huawei Services PT Huawei Services

37. 37.

To change the ��������� articles of association in relation to regulation
from Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) No. IX.J.1
regarding Principles of Articles of Association of Companies Conducting
Public Offerings of Equity Securities and Public Companies dated May
14, 2008 and Regulation from Financial Services Authority (OJK) No.
32/POJK.04/2014 regarding Plan and Implementation of the Public
Company Shareholders Meeting dated December 8, 2014, as amanded
Regulation from Financial Services Authority (OJK) No.
10/POJK.04/2017 regarding the changing of Regulation from Financial
Services Authority (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Plan and Implementation
of the Public Company Shareholders Meeting. 

Pada tanggal 4 Desember 2017, Entitas menandatangani kontrak dengan Exxonmobil
Cepu Ltd untuk menyediakan Provision of 36 Core Fiber Optic sesuai dengan material
berdasar harga satuan dengan nilai estimasi kontrak sebesar Rp 1.385.230. Kontrak
ini sudah selesai pada bulan Juli 2018.

On December 4, 2017, the Entity entered into a contract with Exxonmobil
Cepu Ltd to provide provision of 36 Optic Cable Fibre in based on material
outline agreement. The Entity shall commence and complete it with the
estimated contract price amounting to Rp 1,385,230. This contract has been
completed in July 2018.

Pada tanggal 9 Juni 2017, Entitas menandatangani kontrak melalui PO dengan PT
Sarana Global Indonesia untuk menyediakan Submarine 24 Core Fiber Optic Cable
untuk Proyek "Palapa Ring Timur" sesuai dengan material berdasar harga satuan
dengan nilai kontrak sebesar Rp 115.087.525. Kontrak ini sudah selesai pada bulan
Juni 2018.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 5 Maret 2019.

Based on the decision letter No. 014/CCSI-FIN/III/2019, dated March 5, 2019,
regarding apppointment of the Entity's Audit Committee are as follows:

Mr. Petrus Sartono
Mr. Drs. Triana Mulyatsa

Mrs. Mike Linggawati

These amendments of Articles of Association were approved by the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.
AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 dated March 5, 2019.

f. Penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Entitas dengan Peraturan
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. IX.J.1 tentang Pokok Anggaran
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
tanggal 8 Desember 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

f.

On June 15, 2017, the Entity entered into a contract with PT Huawei Services
Entity to provide procurement of Optic Cable Fibre in accordance with
technical specifications and delivery of equipment. This contract has been
completed in February 2019.

On June 9, 2017 the Entity entered into a contract through PO with PT Sarana
Global Indonesia to provide Submarine 24 core Fibre Optic Cable for Project
Named "Palapa Ring Timur" based on material outline agreement. The Entity
shall commence and complete it with contract price amounting to Rp
115,087,525. This contract has been completed in June 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. 014/CCSI-FIN/III/2019, tanggal 5
Maret 2019, menyatakan bahwa susunan Komite Audit Entitas adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 15 Juni 2017, Entitas menandatangani kontrak dengan PT Huawei
Services untuk menyediakan pembelian Optic Kabel Fiber sesuai dengan spesifikasi
technical dan pengiriman peralatan. Kontrak ini sudah selesai pada bulan Pebruari
2019.

Pada tahun 2018, Entitas menandatangani kontrak melalui PO dengan PT Sarana
Global Indonesia untuk menyediakan Submarine 24 Core Fiber Optic Cable untuk
Proyek "Palapa Ring Timur" sesuai dengan material berdasar harga satuan dengan
nilai kontrak sebesar Rp 24.108.684. Perjanjian kontrak ini adalah penambahan atas
proyek di tahun 2017, sifat kontrak ini adalah satu kali dan tidak pengulangan. Kontrak
ini sudah selesai pada bulan Juni 2018.

On 2018, the Entity entered into a contract through PO with PT Sarana Global
Indonesia to provide Submarine 24 core Fibre Optic Cable for Project Named
"Palapa Ring Timur" based on material outline agreement. The Entity shall
commence and complete it with contract price amounting to Rp 24,108,684.
This contract is an aditional PO of the contract in 2017. The nature this
contract is one time and there is no repetition. This contract has been
completed in June 2018.

Pada tanggal 6 September 2018, Entitas menandatangani kontrak melalui PO dengan
PT iForte Solusi Infotek untuk menyediakan Cable Central Tube 12 Core Figure 8
Steel ROD SM G652D. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung dari 6 September 2018
sampai dengan 31 Maret 2019.

On June 9, 2017 the Entity entered into a contract through PO with PT Sarana
Global Indonesia to provide Cable Central Tube 12 Core Figure 8 Steel ROD
SM G65D. The agreement will effective from September 6, 2018 to March 31,
2019.

36. 36.
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PERIKATAN DAN KONTIJENSI (Lanjutan) AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

Perjanjian Penjualan (Lanjutan) Sales Agreement  (Continued)

PT Tower Bersama Tbk PT Tower Bersama Tbk

PT Huawei Services PT Huawei Services

PT Tower Bersama Tbk PT Tower Bersama Tbk

Perjanjian Pembelian Purchase Agreement

Corning Incorporated Corning Incorporated

TRANSAKSI NON-KAS NON-CASH TRANSACTIONS

Tambahan modal disetor melalui Additional paid-in capital through stock
dividen saham  dividend

Perolehan aset melaui pembelian kredit Acquisition of assets through purchase credit

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan: Changes in liabilities arising from financing activities:     

Saldo 1 Januari Beginning balance, January 1
Pembayaran Payment
Akuisisi Acquisition

Saldo 31 Desember Ending balance, December 31

PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Entity's plan to conduct Initial Public Offering of Shares,
the Entity reissued the financial statements as of December 31, 2018, 2017
and 2016 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, to
comform with prevailing the capital market regulations. Such changes are
additional disclousures in statements of profit and loss and other
comprehensive income, Notes 1a, 1b, 1c and 11 to financial statements.

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana
Saham, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017,
dan 2016 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan
tersebut yaitu penambahan informasi pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, Catatan 1a, 1b, 1c dan 11 atas laporan keuangan.

39.39.

38. 38.

Pada tanggal 20 Januari 2017, Entitas menandatangani kontrak dengan PT Tower
Bersama Tbk untuk menyediakan pembelian Optic Kabel Fiber sesuai dengan
spesifikasi technical dan pengiriman peralatan. Kontrak ini sudah selesai pada bulan
Nopember 2018.

On January 20, 2017, the Entity entered into a contract with PT Tower
Bersama Tbk to provide procurement of Optic Cable Fibre in accordance with
technical specifications and delivery of equipment. This contract has been
completed in November 2018.

On September 14, 2016, the Entity entered into a contract with PT Huawei
Services Entity to provide procurement of Optic Cable Fibre in accordance
with technical specifications and delivery of equipment. The Entity shall
commence and complete it with the estiamted contract price amounting Rp
12,678,085. This contract has been completed in December 2017.

Pada tanggal 12 Januari 2016, Entitas menandatangani kontrak dengan PT Tower
Bersama Tbk untuk menyediakan pembelian Optic Kabel Fiber sesuai dengan
spesifikasi technical dan pengiriman peralatan. Kontrak ini sudah selesai pada bulan
Desember 2017.

On January 12, 2016, the Entity entered into a contract with PT Tower
Bersama Tbk to provide procurement of Optic Cable Fibre in accordance with
technical specifications and delivery of equipment. This contract has been
completed in December 2017.

2 0 1 8 2 0 1 7

Pada tanggal 14 September 2016, Entitas menandatangani kontrak dengan PT
Huawei Services untuk menyediakan pembelian Optic Kabel Fiber sesuai dengan
spesifikasi technical dan pengiriman peralatan dengan nilai kontrak sebesar Rp
12.678.085. Kontrak ini sudah selesai pada bulan Desember 2017.

37. 37.

103.048            

2 0 1 6

� �

96.893              370.138            

Pada tanggal 23 April 2018, Entitas menandatangani Kontrak Pembelian dengan
Corning Incorparated untuk menyediakan material produk SMF28e+LL, yang terdiri
dari material natural dan berwarna, dengan harga masing-masing satuan dengan nilai
kontrak sebesar US$ 7,25/fkm untuk natural dan US$ 7,65/fkm untuk yang berwarna. 

On April 23, 2018, the Entity entered into a Purchase Contract with Corning
Incorporated to provide the material fiber product SMF28e+LL consisting of
natural material (price US$ 7.25/fkm) and colored material (price US$
7.65/fkm).

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Entitas
mempunyai aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan
kas dan setara kas dan yang tidak termasuk dalam laporan arus kas sehubungan: 

�

For the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, the Entity has
investing and financing transaction that did not affect cash and cash
equivalents and hence not included in the statement of cash flows with details
as follows: 

271.686            
(135.753)           

506.071            
(242.681)           

Other Long-term Payables
Utang Jangka Panjang Lainnya/

360.283            

360.283            
(257.235)           

506.071            

370.238            96.893              �
66.935.760       
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PERIKATAN DAN KONTIJENSI (Lanjutan) AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

Perjanjian Penjualan (Lanjutan) Sales Agreement  (Continued)

PT Tower Bersama Tbk PT Tower Bersama Tbk

PT Huawei Services PT Huawei Services

PT Tower Bersama Tbk PT Tower Bersama Tbk

Perjanjian Pembelian Purchase Agreement

Corning Incorporated Corning Incorporated

TRANSAKSI NON-KAS NON-CASH TRANSACTIONS

Tambahan modal disetor melalui Additional paid-in capital through stock
dividen saham  dividend

Perolehan aset melaui pembelian kredit Acquisition of assets through purchase credit

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan: Changes in liabilities arising from financing activities:     

Saldo 1 Januari Beginning balance, January 1
Pembayaran Payment
Akuisisi Acquisition

Saldo 31 Desember Ending balance, December 31

PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Entity's plan to conduct Initial Public Offering of Shares,
the Entity reissued the financial statements as of December 31, 2018, 2017
and 2016 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, to
comform with prevailing the capital market regulations. Such changes are
additional disclousures in statements of profit and loss and other
comprehensive income, Notes 1a, 1b, 1c and 11 to financial statements.

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana
Saham, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017,
dan 2016 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan
tersebut yaitu penambahan informasi pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, Catatan 1a, 1b, 1c dan 11 atas laporan keuangan.

39.39.

38. 38.

Pada tanggal 20 Januari 2017, Entitas menandatangani kontrak dengan PT Tower
Bersama Tbk untuk menyediakan pembelian Optic Kabel Fiber sesuai dengan
spesifikasi technical dan pengiriman peralatan. Kontrak ini sudah selesai pada bulan
Nopember 2018.

On January 20, 2017, the Entity entered into a contract with PT Tower
Bersama Tbk to provide procurement of Optic Cable Fibre in accordance with
technical specifications and delivery of equipment. This contract has been
completed in November 2018.

On September 14, 2016, the Entity entered into a contract with PT Huawei
Services Entity to provide procurement of Optic Cable Fibre in accordance
with technical specifications and delivery of equipment. The Entity shall
commence and complete it with the estiamted contract price amounting Rp
12,678,085. This contract has been completed in December 2017.

Pada tanggal 12 Januari 2016, Entitas menandatangani kontrak dengan PT Tower
Bersama Tbk untuk menyediakan pembelian Optic Kabel Fiber sesuai dengan
spesifikasi technical dan pengiriman peralatan. Kontrak ini sudah selesai pada bulan
Desember 2017.

On January 12, 2016, the Entity entered into a contract with PT Tower
Bersama Tbk to provide procurement of Optic Cable Fibre in accordance with
technical specifications and delivery of equipment. This contract has been
completed in December 2017.

2 0 1 8 2 0 1 7

Pada tanggal 14 September 2016, Entitas menandatangani kontrak dengan PT
Huawei Services untuk menyediakan pembelian Optic Kabel Fiber sesuai dengan
spesifikasi technical dan pengiriman peralatan dengan nilai kontrak sebesar Rp
12.678.085. Kontrak ini sudah selesai pada bulan Desember 2017.

37. 37.

103.048            

2 0 1 6

� �

96.893              370.138            

Pada tanggal 23 April 2018, Entitas menandatangani Kontrak Pembelian dengan
Corning Incorparated untuk menyediakan material produk SMF28e+LL, yang terdiri
dari material natural dan berwarna, dengan harga masing-masing satuan dengan nilai
kontrak sebesar US$ 7,25/fkm untuk natural dan US$ 7,65/fkm untuk yang berwarna. 

On April 23, 2018, the Entity entered into a Purchase Contract with Corning
Incorporated to provide the material fiber product SMF28e+LL consisting of
natural material (price US$ 7.25/fkm) and colored material (price US$
7.65/fkm).

2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Entitas
mempunyai aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan
kas dan setara kas dan yang tidak termasuk dalam laporan arus kas sehubungan: 

�

For the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, the Entity has
investing and financing transaction that did not affect cash and cash
equivalents and hence not included in the statement of cash flows with details
as follows: 

271.686            
(135.753)           

506.071            
(242.681)           

Other Long-term Payables
Utang Jangka Panjang Lainnya/

360.283            

360.283            
(257.235)           

506.071            

370.238            96.893              �
66.935.760       
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